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Platforma complet automată pentru 
testări imunohematologice IH500

A fost dezvoltată de Bio-Rad 
drept sprijin pentru centrele 
de testare transfuzională din 
întreaga lume. A devenit din 
2015, anul lansării sale, cel mai 
apreciat sistem pentru testar-
ea imunohematologica datorita 
rentabilității, performanțelor și 
a fiabilității.

IH 500  este un sistem compact, com-
plet automat, ce poate fi plasat 
pe masa de laborator pentru a 
se potrivi în orice spațiu de lucru, 
oferind în același timp posibili-
tatea optimizării la maximum a 
fluxului de lucru.

IH-500  funcționează folosind tehnolo-
gia inovatoare a bratului robotic 
cu miscare pe 6 axe; tehnologie 
robustă, sigură și recunoscută a nu 
necesita întreținere. Brațul robotic 
cu mișcare asemănătoare mâinii 
umane, oferă noi posibilități de uti-
lizare a resurselor dar îi și conferă 
rapiditate în procesarea probelor și 
obținerea rezultatelor.

S.C. DIALAB SOLUTIONS S.R.L.



Sistem Testare Hemoglobină D-10TM

pentru HbA1c, HbA2 și HbF

Sistemul D-10 pentru testarea hemoglo-
binei produs de Bio-Rad este complet au-
tomat fiind compus dintr-un singur modul 
(HPLC) care furnizează o metodă integrată 
atât pentru prepararea probelor cât și pen-
tru separarea și determinarea hemoglo-
binelor particulare din probele de sange 
integral. D-10 este un analizor pentru un 
volum mediu de lucru, care poate rula între 
1 și 10 probe/serie de lucru.

Flexibil  Încrederea și siguranța în exploatare nu se rezumă la buna funcționare a 
laboratorului dvs.; înseamnă și calitatea asistenței medicale pentru diabet 
pe care o oferiți. Astfel, am dezvoltat Sistemul D-10TM pentru a vă asigura 
fiabilitate și eficiență. 

Complex  Sistemul D-10TM este o soluție simplă, complet automatizată, care combină 
testarea pentru β-talasemia și testarea pentru diabet și facilitează testarea 
rapidă pentru HbA1c sau HbA2/F prin prelevare de probe primare în tuburi - 
pentru ca dvs. să puteți face mai multe mai mult în pași mai puțini. 

Simplu  Cu Sistemul D-10TM puteți obține mai ușor o imagine de ansamblu asupra 
evoluției tratamentului pentru diabet – iar asta poate să facă diferența 
pentru oamenii care se bazează pe dvs.

pentru a satisface 
mai multe nevoi 
de testare

Testare β-talasemia 
și diabet

pentru operare 
ușoară

Tratamentul eficient pentru talasemie și diabet începe aici
Efectuarea mai multor teste în 
pași mai puțini asigură nu numai 
un flux bun de lucru, ci și oferirea 
de asistență medicală eficientă, în 
timp util.

Flexibil
•  Trecere ușoară între testările 

HbA1c și β-talasemia, fără 
schimbarea reactivilor sau a 
cartușului.

•  Program HbA1c rapid, de 3 
minute.

•  Program β-talasemia complet, 
inclusiv rezultate HbA1c

•  Este posibilă extinderea pentru 
volume mai mari, cu dispozitivul 
de încărcare rackloader.

Testare complexă
•  Testare pentru β-talasemia și 

diabet
•  Determinare cantitativă 

simultană pentru HbA2, HbF, 
HbA1c

•  Rezultate  exacte pentru HbA2 și 
HbA2 în 6,5 minute.

•  Detectarea variantelor obișnuite 
de hemoglobină.

•  HbA1c ușor de raportat în 
prezența Hb S, C, D și E

Simplu de utilizat
•  Operare prin ecran tactil
•  Înlocuire cartuș printr-un singur 

pas
•  Complet automatizat, cu citire 

cod de bare și prelevare de probe 
primare în tuburi

•  Ușor de întreținut de către 
utilizator

l București, Albac nr.11, sector 1 l telefon/fax 021.33.22.534/021.33.22.292
l office@aadialab.ro l www.dialabsolutions.ro
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Plasmafereza - o nouă provocare pentru Centrele de Transfuzii din România

P andemia Sars Cov 2 a surprins întreaga umanitate, nepregătită pentru a înfrunta situații medicale noi și foarte dificile. Cercetătorii din întreaga lume au început să caute soluții de tratare a infecției cu virusul Sars-Cov 2. O soluție de tratament a fost perfuzarea pacienților internați cu COVID, cu plasmă bogată în anticorpi anti-Sars-Cov 2, plasma fiind colectată de la pacienți vindecați. Ideea acestui tratament este veche, nu a apărut odată cu infecția cu Sars-Cov 2 și se referă la realizarea unei stări de imunizare temporară, pacienților care suferă de orice boală infecțioasă,  acum, pacienților cu infecție cu Sars-Cov2.
De la prima administrare de imunoglobuline în scop de substituție în 1950 și până în prezent, s-au făcut pași importanți pentru a ajuta persoanele cu deficit de anticorpi. Inițial, imunoglobulinele au fost administrate intramuscular dar, datorită prezenței agregatelor  în produsele utilizate, ce provocau dureri și reacții adverse  associate, s-a trecut la administrarea intravenoasă de imunoglobuline (IVIG) ce a condus la un control mai bun al nivelurilor de anticorpi serici și în consecință la o reducere a riscului de infecție, împreună cu o reducere semnificativă a efectelor secundare asociate terapiei. Până la dezvoltarea unui anumit produs de imunoglobulină anti-Sars-Cov 2, extras din plasmă, a fost abordată metoda transfuziei de plasmă bogată în anticorpi anti-Sars-Cov 2. 

Imunizarea realizată prin tratamentul cu plasmă bogată în anticorpi este imunizare pasivă. Aceasta transferă temporar, prin administrarea de plasma, anticorpii preformați de către foști pacienți, adică imunoglobuline specifice IgG, existente în plasma donată de pacienți vindecați.Imunoglobulinele (anticorpii) reprezintă aproximativ 20% din toate proteinele serice. IgG este dominantă cantitativ în serul uman normal, reprezentând 70-75% din cantitatea totală de imunoglobuline.
În general, terapia cu imunoglobuline este tratamentul 

pentru imunodeficiențele primare datorate deficitului de anticorpi și realizează, prin normalizarea nivelului de anticorpi de protecție, reducerea morbidității prin complicații infecțioase, creșterea speranței de viață și îmbunătățirea calității vieții.În special, terapia cu imunoglobuline IgG anti-Sars-Cov 2, prezente în plasmă, crește nivelul de anticorpi care luptă împotriva virusului Sars-Cov 2. Tratamentul cu plasma bogată în anticorpi anti-Sars-Cov 2, nu are un timp lung de experimentare, deci nu pot fi formulate teorii foarte bine fundamentate și foarte fiabile despre efectele sale benefice. Însă, până în prezent, studiile arată un efect terapeutic asupra pacienților, deși tratamentul cu plasmă nu se administrează singur, ci se administrează concomitent cu alte tratamente: tratament antiviral, tratament adjuvant simptomatic.Realizarea terapiei plasmatice cu anticorpi anti- Sars-Cov 2 este o nouă provocare pentru centrele de transfuzie. Până acum, în România, centrele de transfuzie colectau numai sânge integral și componente de trombocitelor prin afereză plachetară. Plasma cu anticorpi anti-Sars-Cov 2 este recoltată printr-o nouă metodă pentru centrele de transfuzie din România, prin metoda plasmaferezei.
Plasmafereza este procedura efectuată cu ajutorul unui echipament complex care prelevează sânge de la donator și îl împarte în masă celulară și plasmă. Plasma o duce în recipientul de colectare, iar masa celulară din sânge (eritrocite, leucocite, trombocite) o readuce în vena donatorului. Este o procedură suficient de lungă și cu un volum mare.Dacă donarea totală de sânge se face în maxim 10 minute de către donator, donarea de plasmă se face în 50 de minute. Dacă donarea totală de sânge necesită o cantitate de 400-450 ml volum de sânge, o procedură de plasmafereză necesită o cantitate de 600 ml de plasmă. Timpul suficient de îndelungat pe care donatorul trebuie să-l petreacă conectat la aparatul de plasmafereză și cantitatea suficient mare de plasmă luată, face ca mulți pacienți vindecați sa nu fie foarte atrași de această 
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 Anul acesta vom asista la un eveniment cu totul diferit, într-o nouă abordare online. Ce ne puteţi spune despre ediţia din acest an, cum se vor desfășura lucrările? Cum credeţi că vor primi doctorii această abordare?Este întradevăr un an mai special, respectiv o conferinţă altfel, însă nu mai puţin interesantă din punct de vedere știinţific. Ediţia din acest an are teme provenite din toate domeniile noastre de activitate: Hematologie, Imunologie, Biochimie și Microbiologie, conferinţa fiind organizată conform tradiţiei, în colaborare cu colegii noștri de la Societatea Română de Microbiologie și Societatea Română de Hematologie.
Numărul de participanţi din acest an se apropie de 500 și cred că vorbește de la sine. Chiar dacă nu putem interacţiona și socializa în modul obișnuit, tehnologia recentă și platformele media, permit organizarea impecabilă și a evenimentelor virtuale. AMLR s-a orientat spre această formă de conferinţă on-line, pentru a răspunde nevoii de interacţiune, schimb de experienţă și opinii a specialiștilor în domeniu.

După ce trebuie să se ghideze un medic de laborator din România atunci când vine vorba despre COVID-19?
În practica de zi cu zi, bineînţeles este esenţială echiparea corespunzătoare atunci când lucrează cu probele biologice potenţial contaminate și respectarea procedurilor de bună practică.

Dacă vorbim despre tipurile de teste utilizate: desigur că parametrii de calitate ai kiturilor de diagnostic (Sensibilitatea Se, Valoarea Pedictivă Pozitivă VPP, Specificitatea Sp, Valoarea Predictivă Negativă VPN), trebuie să-i ghideze în selecţionarea reactivilor în funcţie de scopul declarat (screening, diagnostic, monitorizare, etc). 
Ce tipuri de teste au fost efectuate în cea mai mare parte și ne puteţi face o comparaţie între testarea PCR şi cea serologică ?Testul diagnostic standard al infecţiei cu SARS CoV-2, acceptat actualmente este cel molecular - de identificare directă în produsele biologice a ARN-ului virusului prin tehnica RT PCR; un rezultat real pozitiv pentru cel puţin două dintre genele majore caracteristice virusului, are VPP 100% (șai certifică infecţiozitatea persoanei), desigur acceptând că proba biologică a fost recoltată/prelucrată corect, fără contaminare. Diagnosticul molecular nu este însă chiar la îndemâna oricui; pe lângă dotarea corespunzătoare și circuitele speciale din laborator, instruirea personalului este esenţială; aceasta din urmă este însă un proces complex și de durată – siguranţa eliberării rezultatelor corecte se câștigă doar după o practică oarecare lângă specialiști care lucrează curent teste moleculare.Testarea serologică determină prezenţa anticorpilor anti SARS CoV-2, utilitatea acestora fiind însă limitată: testul negativ are VPN scăzută (nu înseamnă neapărat că persoana testată nu este infectată), testul pozitiv indică contactul anterior al sistemului imun al gazdei cu virusul (fără să însemne neapărat că persoana mai este contagioasă), nu știm încă nici dacă dobândirea anticorpilor înseamnă protecţie „a la long” post infecţie (există numeroase exemple de persoane la care nu au mai fost identificaţi anticorpi după o anumită perioadă postinfecţie sau care s-au reinfectat).

Prof. Dr. MinoDora DoBrEanU Președinta Conferinţei Naţionale de Medicină de Laborator

Esenţial este faptul că lucrurile s-au rezolvat și perfectat „din mers”, mai rapid sau mai lent în funcţie de nivelul de dotare și instruire al personalului diverselor laboratoare în martie 2020, iar actualmente sunt aproape 150 de laboratoare publice și private în România care pot face diagnostic molecular SARS CoV-2. Unele unităţi medicale au fost nevoite să construiască și să doteze de la zero laboratoarele de biologie moleculară, alţii doar să își instruiască corespunzător echipa, rezultatul s-a văzut în cinetica testărilor: în luna martie nu se puteau efectua în toată România 2.500/zi, iar în luna august capacitatea de testare depășește 25.000/zi.

       Laboratoarele din România nu erau
pregătite pentru o astfel de avalanșă, precumpandemia de coronavirus 
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COVIDOT 5 IgG - Primul test 

multiplex pentru detectarea 

a 5 anticorpi SARS-CoV-2 diferiți
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  Introducere

SARS-CoV-2, virusul care cauzează boala COVID-19, aparține 

familiei de coronavirusuri de ARN monocatenare, prezente la li-

lieci. Conform studiilor, virusul a trecut inițial de bariera animală 

pentru infectarea oamenilor din Wuhan, Hubei, China la sfârșitul 

anului 2019. În urma răspândirii rapide a agentului patogen, CO-

VID-19 a fost declarat de către OMS ca fiind o pandemie globală 

în martie 2020. În ciuda desfășurării unui blocaj la nivel mondial 

fără precedent pentru controlul pandemiei, virusul a fost respon-

sabil pentru zeci de mii de decese și, cu o rată de transmitere și 

mortalitate semnificativ mai mare decât cea de sezon, continuă 

să fie o preocupare majoră pentru sănătatea publică.

Diagnostic

Există două tipuri generale de teste de diagnostic COVID-19 

- cele care detectează agentul bolii în mod direct (de exemplu, 

testele PCR pentru ARN viral) și cele care detectează un răspuns 

al gazdei la virus (de exemplu, testele serologice care detectează 

anticorpi specifici).

În timp ce ARN-ul viral indică o infecție actuală și sugerează 

infectivitate și un risc de transmitere, testele serologice, care in-

dică prezența anticorpilor împotriva agentului infecțios, sunt un 

marker valoros pentru infecțiile anterioare în studiile epidemio-

logice și permit evaluarea eficienței diferitelor intervenții publice 

în prevenirea răspândirii bolii. Anticorpii pot indica, de aseme-

nea, imunizarea gazdei împotriva agentului. Cu toate acestea, 

în cazul COVID-19, nu se știe de fapt dacă prezența anticorpilor 

indică protecția împotriva bolii și sunt necesare urgent studii su-

plimentare pentru a caracteriza mai bine răspunsul anticorpilor 

la infecția cu SARS-CoV-2.

Tehnologia multiplex COVIDOT 5 IgG este dedicată profilării 

răspunsului anticorpilor IgG de tip uman la 5 antigeni SARS-

CoV-2 diferiți într-un singur test (10 µl de ser sau plasmă).

Testele convenționale ELISA sau CLIA pentru COVID-19 pot 

analiza imunoglobulinele numai împotriva unei singure ținte, 

limitându-le capacitatea de a profila și studia răspunsul imun 

global subiacent. Într-adevăr, răspunsul anticorpului la infecția 

cu SARS-CoV-2 este cunoscut a fi complex, cu direcționare multi-

epitop, iar semnătura anticorpului afișată de COVIDOT 5 IgG dă 

naștere unei informații serologice de neegalat într-o varietate de 

populații de pacienți.

Fiecare bandă de testare include 5 antigene majore speci-

fice SARS-CoV-2 recombinate, tapetate în poziții distincte pe 

membrana stripului:

l  Proteina nucleocapsidică (proteină-N, de lungime com-

pletă)

l  Proteină spike (subunități S1 + S2, ecto-domeniu = ECD)

l  Subunitatea S1 a proteinei Spike (lungime completă)

l  Subunitatea S2 a proteinei Spike (lungime completă)

l  Domeniul de legare a receptorului subunității S1 (RBD)

       

Figura 1: COVI5GDIV-24 structura stripului

Figura 2: Exemple de rezultate pe stripurile COVI5GDIV-24 
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Care sunt provocările cu care v-aţi confruntat în 
această perioadă a pandemiei în calitate de 
Președinte al Asociaţiei de Medicină de Labora-
tor din România?
Principala provocare a fost aceea de a menţine tra-

diţia anuală de a organiza Conferinţa AMLR, eveniment 
știinţific care reunește specialiștii în chimie clinică și me-
dicină de laborator din ţara noastră. După ce am realizat că 
nu va fi posibilă desfășurarea Conferinţei la Târgu-Mureș 
ne-am concentrat pe organizarea unei ediţii online, care 
va include atât rapoarte și comunicări ale unor specialiști 
de renume din ţară și de peste hotare, cât și prezentări de 
postere ale colegilor noștrii din diverse laboratoare, de stat 
și private. Sperăm să fie o ocazie de a împărtăși din expe-
rienţa noastră în această perioadă dificilă în care ne aflăm. 

Există în momentul de faţă o criză a personalului 
calificat în laboratoare?
Nu aș numi-o o criză, dar strict din perspectiva testă-

rii moleculare a ARN-ului SARS-CoV-2 (metoda standard 
pentru diagnosticul COVID-19), cred că există în prezent 
un deficit de personal calificat. Multe laboratoare din ţară 
care nu au avut până în momentul de faţă în paleta lor de 
investigaţii teste de genetică moleculară au fost dotate cu 
echipamente de extracţie automată a acizilor nucleici și 
instrumente de Real-Time PCR. Deși modul de lucru pe 
aceste echipamente poate fi însușit rapid, este nevoie de 
personal experimentat pentru interpretarea corectă a re-
zultatelor, ţinând cont de sensibilitatea variabilă a kit-uri-
lor de lucru disponibile. 

Cum reușesc să facă faţă laboratoarele volumului 
foarte mare de teste ce trebuie prelucrate?
În condiţiile în care presiunea de a efectua rapid tes-

te PCR pentru ARN SARS-CoV-2 devine din ce în ce mai 
mare, automatizarea completă a etapelor de lucru consti-
tuie un element esenţial. Cu toate acestea, dotarea cu in-

strumente automate nu este uniformă, iar personalul din 
laboratoare depune eforturi foarte mari, adesea extenuan-
te, pentru a face faţă acestei presiuni. Atitudinea pozitivă și 
dorinţa de a fi folos celor din jur au după mine contribuţia 
cea mai mare și sunt demne de respect.

Ce lipsuri resimt în această perioadă laboratoa-
rele medicale?
Fără a generaliza, există laboratoare de spital care se 

confruntă cu lipsa echipamentelor de protecţie, a consu-
mabilelor necesare testării și nu în ultimul rând cu deficitul 
de personal pentru a desfășura o activitate continuă.

Putem vorbi de modificări hematologice asociate 
infecţiei SARS-CoV-2?
În momentul de faţă sunt cunoscute o serie de modificări 

hematologice asociate infecţiei SARS-CoV-2, care reflectă 
atât anomalii numerice și funcţionale ale celulelor sangvine, 
cât și o activare în exces a procesului de coagulare. Modifica-
rea anumitor parametrii, cum ar fi scăderea numărului abso-
lut de limfocite, reducerea numărului de trombocite, creșterea 
D-dimerilor și alungirea timpilor de coagulare, are semnifica-
ţie prognostică, fiind demonstrată o corelaţie strânsă cu seve-
ritatea bolii la pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19.

Cum vedeţi evoluţia pandemiei Covid în urmă-
toarele luni?
Ca membră în echipa de cercetare a Institutului de Vi-

rusologie “Ștefan S. Nicolau” care este implicat de la debu-
tul pandemiei în testările moleculare pentru diagnosticul 
pacienţilor cu suspiciune de COVID-19, mă aștept să avem 
în continuare o perioadă dificilă, având în vedere numărul 
important de rezultate pozitive obţinute recent la testare. 
Cred însă că prin efortul nostru, al tuturor, vom reuși să 
stăpânim creșterea numărului cazurilor de infecţie. Alte 
date despre posibila evoluţie a pandemiei le pot furniza 
specialiștii în epidemiologie și boli infecţioase.

           Personalul din 
laboratoare depune
eforturi foarte mari,
            adesea extenuante,
                  pentru a face 
                  faţă acestei 
          presiuni actuale

Dr. Cristina MaMBEt, Președinte Asociaţia de Medicină de Laborator din România
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 Anul acesta vom asista la un eveniment cu totul 
diferit, într-o nouă abordare online. Ce ne puteţi 
spune despre ediţia din acest an, cum se vor 
desfășura lucrările? Cum credeţi că vor primi 
doctorii această abordare?
Este întradevăr un an mai special, respectiv o conferinţă 

altfel, însă nu mai puţin interesantă din punct de vedere 
știinţific. Ediţia din acest an are teme provenite din toate 
domeniile noastre de activitate: Hematologie, Imunologie, 
Biochimie și Microbiologie, conferinţa fiind organizată 
conform tradiţiei, în colaborare cu colegii noștri de la 
Societatea Română de Microbiologie și Societatea Română 
de Hematologie.

Numărul de participanţi din acest an se apropie de 
500 și cred că vorbește de la sine. Chiar dacă nu putem 
interacţiona și socializa în modul obișnuit, tehnologia 
recentă și platformele media, permit organizarea 
impecabilă și a evenimentelor virtuale. AMLR s-a orientat 
spre această formă de conferinţă on-line, pentru a răspunde 
nevoii de interacţiune, schimb de experienţă și opinii a 
specialiștilor în domeniu.

După ce trebuie să se ghideze un medic de 
laborator din România atunci când vine vorba 
despre COVID-19?
În practica de zi cu zi, bineînţeles este esenţială 

echiparea corespunzătoare atunci când lucrează cu probele 
biologice potenţial contaminate și respectarea procedurilor 
de bună practică.

Dacă vorbim despre tipurile de teste utilizate: desigur că 
parametrii de calitate ai kiturilor de diagnostic (Sensibilitatea 
Se, Valoarea Pedictivă Pozitivă VPP, Specificitatea Sp, 
Valoarea Predictivă Negativă VPN), trebuie să-i ghideze 
în selecţionarea reactivilor în funcţie de scopul declarat 
(screening, diagnostic, monitorizare, etc). 

Ce tipuri de teste au fost efectuate în cea mai 
mare parte și ne puteţi face o comparaţie între 
testarea PCR şi cea serologică ?
Testul diagnostic standard al infecţiei cu SARS CoV-2, 

acceptat actualmente este cel molecular - de identificare 
directă în produsele biologice a ARN-ului virusului prin 
tehnica RT PCR; un rezultat real pozitiv pentru cel puţin 
două dintre genele majore caracteristice virusului, are 
VPP 100% (șai certifică infecţiozitatea persoanei), desigur 
acceptând că proba biologică a fost recoltată/prelucrată 
corect, fără contaminare. Diagnosticul molecular nu 
este însă chiar la îndemâna oricui; pe lângă dotarea 
corespunzătoare și circuitele speciale din laborator, 
instruirea personalului este esenţială; aceasta din urmă este 
însă un proces complex și de durată – siguranţa eliberării 
rezultatelor corecte se câștigă doar după o practică oarecare 
lângă specialiști care lucrează curent teste moleculare.

Testarea serologică determină prezenţa anticorpilor 
anti SARS CoV-2, utilitatea acestora fiind însă limitată: 
testul negativ are VPN scăzută (nu înseamnă neapărat 
că persoana testată nu este infectată), testul pozitiv 
indică contactul anterior al sistemului imun al gazdei 
cu virusul (fără să însemne neapărat că persoana mai 
este contagioasă), nu știm încă nici dacă dobândirea 
anticorpilor înseamnă protecţie „a la long” post infecţie 
(există numeroase exemple de persoane la care nu au 
mai fost identificaţi anticorpi după o anumită perioadă 
postinfecţie sau care s-au reinfectat).

Prof. Dr. MinoDora DoBrEanU Președinta Conferinţei Naţionale de Medicină de Laborator

Esenţial este faptul că lucrurile s-au rezolvat și perfectat „din 
mers”, mai rapid sau mai lent în funcţie de nivelul de dotare și 
instruire al personalului diverselor laboratoare în martie 2020, 

iar actualmente sunt aproape 150 de laboratoare publice și 
private în România care pot face diagnostic molecular SARS 

CoV-2. Unele unităţi medicale au fost nevoite să construiască 
și să doteze de la zero laboratoarele de biologie moleculară, 

alţii doar să își instruiască corespunzător echipa, rezultatul s-a 
văzut în cinetica testărilor: în luna martie nu se puteau efectua 

în toată România 2.500/zi, iar în luna august capacitatea de 
testare depășește 25.000/zi.

       Laboratoarele din 
România nu erau
pregătite pentru o astfel 
de avalanșă, precum
pandemia de coronavirus 
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Apoi, știm încă destul de puţin despre răspunsul imun 
celular în această infecţie și este posibil ca din această 
direcţie să avem parte de surprize.

Există o criză legată de lipsa reactivilor și a 
echipamentelor de protectie si de prelucrare a 
probelor. Se confruntă laboratoarele noastre cu 
astfel de probleme?
Desigur, cu aceste probleme se confruntă laboratoare 

din întreaga lume afectată de pandemia COVID-19, nu 
numai din România.

Avem echipamente de protecţie în măsura în care au 
și colegii noștri din secţiile clinice. Echipamentele de 
prelucrare automată primară a produselor patologice (în 
speţă extractoarele automate de acizi nucleici) au fost într-
adevăr greu de obţinut din luna martie 2020 încoace; în mod 
firesc toate laboratoarele care lucrează teste COVID-19 
și le-au dorit (acestea ușurând considerabil procesul de 
testare) – au fost însă chiar mai dificil de obţinut decât 
celebrele echipamente RT PCR.

În ceea ce privește reactivii, probleme au fost în 
România la debutul pandemiei, respectiv în lunile martie-
aprilie 2020, ulterior s-au rezolvat; limitarea majoră actuală 
a rămas extracţia acizilor nucleici – atât ca echipamente cât 
și ca reactivi.

În ce măsură laboratoarele din România erau 
pregătite pentru o astfel de avalanșă, precum 
pandemia de coronavirus?
Răspunsul direct la întrebarea d-voastră este: „...nu erau 

pregătite”, probabil cu excepţia Institutelor Naţionale de 
profil, care au avut personal instruit și dotare pentru a începe 
imediat lucrul, însă nu au făcut iniţial faţă numărului mare 
de solicitări. Să nu credeţi însă că situaţia a fost mai bună 
în multe ţări - nu știu cine ar putea spune că „era pregătit” 
pentru așa ceva? Esenţial este însă faptul că lucrurile s-au 
rezolvat și perfectat „din mers”, mai rapid sau mai lent în 
funcţie de nivelul de dotare și instruire al personalului 
diverselor laboratoare în martie 2020, iar actualmente sunt 
aproape 150 de laboratoare publice și private în România 
care pot face diagnostic molecular SARS CoV-2. Unele 

unităţi medicale au fost nevoite să construiască și să doteze 
de la zero laboratoarele de biologie moleculară, alţii doar să 
își instruiască corespunzător echipa, rezultatul s-a văzut în 
cinetica testărilor: în luna martie nu se puteau efectua în 
toată România 2.500/zi, iar în luna august capacitatea de 
testare depășește 25.000/zi.

S-a vorbit mult despre creșterea capacităţii de 
testare în România. Ce presupune asta din punct 
de vedere al personalului de laborator?

Aproape 2 milioane de teste au fost efectuate în 
România de la începutul pandemiei COVID-19 (martie – 
august 2020). Presiunea pe laboratoarele medicale a fost 
și este în continuare foarte mare. Capacitatea de testare 
este de 10 - 30 de ori mai mare acum, faţă de martie 2020. 
Efortul a fost vizibil din partea autorităţilor, a Ministerului 
Sănătăţii pentru completarea necesarului laboratoarelor, 
aprovizionarea cu reactivi. În ceea ce privește însă 
personalul, instruirea nu este una simplă; necesită atât 
cunoștinţe medicale, de virusologie, microbiologie, 
imunologie, biologie moleculară, cât și practică efectivă 
(de minim 2-4 săptămâni) într-un laborator în care se 
lucrează curent și corect, pentru a avea bagajul minim de 
cunoștinţe și abilităţi pentru a stăpâni tehnica, pentru 
a evita obţinerea rezultatelor false (pozitive și/sau fals 
negative, care sunt periculoase în egală măsură). Medicii 
de laborator (aproximativ 1000 în România) sunt o 
comunitate profesională, care are toate aceste calităţi și 
au constituit baza de personal superior din laboratoarele 
care fac diagnostic molecular SARS CoV-2. Pregătirea 
de specialitate a acestora este polivalentă (conform 
curiculei europene), incluzând și stagii de Microbiologie, 
Virusologie și de Biologie Moleculară, care le conferă 
avantajul dobândirii cunoștinţelor necesare pentru acest 
tip de testări. Experienţa și realităţile acestui an, au fost 
relevante pentru decizia la nivelul MS de a menţine stagiile 
și competenţele diagnostice pe Microbiologie pentru 
medicii de Medicină de Laborator.

Ce mesaj aveţi pentru colegii dumneavoastră 
medici?
Ca întotdeauna, îi sfătuiesc să fie deschiși pentru nou 

și schimbare, perseverenţi în ceea ce întreprind, iar pentru 
colegii tineri rezidenţi – să se pregătească sistematic, 
temeinic și tenace pe parcursul rezidenţiatului pentru a 
putea face faţă oricăror provocări.

Avem echipamente de protecţie în măsura 
în care au și colegii noștri din secţiile clinice. 

Echipamentele de prelucrare automată primară 
a produselor patologice (în speţă extractoarele 
automate de acizi nucleici) au fost într-adevăr 
greu de obţinut din luna martie 2020 încoace; 
în mod firesc toate laboratoarele care lucrează 
teste COVID-19 și le-au dorit (acestea ușurând 
considerabil procesul de testare) – au fost însă 

chiar mai dificil de obţinut decât celebrele 
echipamente RT PCR.

Aproape 2 milioane de teste au fost efectuate în România de 
la începutul pandemiei COVID-19 (martie – august 2020). 

Presiunea pe laboratoarele medicale a fost și este în continuare 
foarte mare. Capacitatea de testare este de 10 - 30 de ori mai 

mare acum, faţă de martie 2020.  Efortul a fost vizibil din partea 
autorităţilor, a Ministerului Sănătăţii pentru completarea 

necesarului laboratoarelor, aprovizionarea cu reactivi.
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Anticorpii anti-eritrocitari 
în sarcină

 REZUMAT 
Conform Ghidului elaborat de 
Royal College of Obstreticians & 
Gynaecologists 2015 Anglia, pentru 
Managementul femeilor care 
prezintă anticorpi anti-eritocitari pe 
perioada sarcinii, toate femeile ar 
trebui să aibă determinate grupa 
sanguină şi statusul anticorpilor anti-
eritrocitari în momentul procreării si 
la 28 de saptămâni de gestaţie. 
Aloimunizarea (apariţia anticorpilor 
anti-eritrocitari) este un proces de 
răspuns împotriva unor antigene  
străine organismului, care în general 
apare în urma sensibilizării datorate 

transfuziilor sanguine şi a sarcinilor. 
Aloanticorpii în sistemele Rh, Kell, 
Kidd şi Duffy prezintă o importanţă 
crescută în clinică, deoarece 
reacţionează la 370C şi pot cauza 
hemoliză la nou născuţi, fetuşi şi  
pacienţii transfuzaţi. 
Odată cu dezvoltarea tehnologică în 
domeniul medical şi a procedeelor 
de fertilizare in vitro, a fost observată 
şi o creştere a frecvenţei aticorpilor 
anti-eritrocitari ce nu aparţin 
sistemelor ABO şi D. Acest lucru duce 
de obicei la apariţia dificultăţilor de 
identificare a acestor anticorpi şi la 
alegerea de unităţi compatibile şi 
de reducere a riscului de apariţie 
a reacţiilor posttransfuzionale 
întîrziate. 
Din totalul cazurilor de aloimunizări 
depistate în maternitatea Polizu, 
cel mai frecvent au fost implicaţi 
anticorpii anti D, anti A, dar şi 
combinaţii de anticorpi rari anti D+C, 
sau D+Cw, D+S. 

Autori:
Biol. med. pr. Maria CERNAhOSChI1, 
Biol. med. pr. Antonina MANUChIAN1, 
Med. sp. C. PREDA1, Biol. sp. Florentina DUICA2

1 Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului 
“Alessandresu-Rusescu”, București, Laborator Spital Clinic 
Polizu

2 Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului 
“Alessandresu-Rusescu”, București, Unitatea de Asistență 
Materno-Fetală de Excelență

INTRODUCERE
În prezent, există 354 de antigene eritrocite recunoscute 

de Societatea Internațională de Transfuzie de Sânge (ISBT- 
International Society of Blood Transfusion), care sunt 
clasificate în 36 de sisteme și colecții și sunt codificate de 42 
de gene. Ele sunt împărțite în antigene cu incidență scăzută 
(seria 700)  și antigene cu frecvență înaltă (seria 901). Seria 
700 cuprinde antigene care au o incidență mai mică de 1% și 
nu pot fi încorporate într-un sistem sau colecție. Seria 900 este 
formată din antigene care au o incidență mai mare de 90% 
și nu pot fi adăugate la un sistem sau colecție. [1] Există 33 de 
categorii de grupe sanguine recunoscute ca fiind relevante din 

punct de vedere clinic datorită potențialului de aloimunizare 
conform ISBT. Sistemele grupelor sanguine au diferite niveluri 
de imunogenitate. Aloimunizarea (apariția anticorpilor anti-
eritrocite) este un răspuns imun împotriva antigenelor străine 
ale corpului, care apare în general după transfuzii de sânge și 
sensibilizarea sarcinii.

Majoritatea anticorpilor anti-eritrocitari sunt de tip IgG si 
prezintă capacitatea de a traversa bariera placentară, distrugând 
celulele eritroide fetale care au pe suprafață antigenul specific și 
astfel pot provoca HDFN. Prevalența anticorpilor anti˗eritrocitari 
(alții decât anti-D) capabili să inducă HDFN este de aproximativ 
1 din 500 de sarcini. Cei mai frecvenți anticorpi asociați cu boala 
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hemolitică sunt cei din sistemul Rh și sistemul Kell.
Alți anticorpi anti˗eritrocitari pot provoca ocazional boala 

hemolitică severă la făt și nou-născut, fiind caracterizată prin 
anemie fetală care va induce eritropoieza compensatorie. 
Compensarea anemiei are ca rezultat o circulație hiperdinamică 
la nivelul fătului și provoacă cardiomegalie și, eventual, 
hidrops fetal. Hemoliza celulelor roșii fetale are ca rezultat 
hiperbilirubinemia care atunci când este netratată poate 
produce leziuni ireversibile ale sistemului nervos central (de 
exemplu kernicterus).

Grupele de sânge pot fi definite ca și caracteristici dobândite 
ale suprafeței eritrocitelor care sunt recunoscute de aloanticorpi 
specifici [2].  Există multe proteine ancorate pe suprafața 
membranară a celulelor roșii. Polimorfismul acestor structuri 
moștenite determină diferitele tipuri de grupe de sânge. În afară 
de globulele roșii (RBC), antigenele grupelor sanguine pot fi 
găsite și pe trombocite, leucocite, proteine plasmatice, anumite 
țesuturi și diverse enzime de suprafață celulară. Mai mult, în 
conformitate cu Ewald și Sumner, antigenele grupelor sanguine 
pot fi depistate în lichidele corporale, cum ar fi transpirația, 
saliva, sucul gastric, urina, sperma, lichidul amniotic și laptele 
matern. [3]

Aloimunizarea maternă are loc atunci când o femeie 
prezintă incompatibilitate într-unul din sistemele de sânge 
cu partenerul, iar nou-născutul moștenește profilul antigenic 
al tatălui. Sistemul imunitar feminin este sensibilizat față de 
antigenele de suprafață ale RBC străine care intră in circulația 
maternă de la făt și începe să producă anticorpi. 

Specificitatea acestor anticorpi este dată de antigene din 
grupa sanguină a RBC-urilor fetale care sunt moștenite de la 
tată, dar nu sunt exprimate de mamă. Odată cu introducerea 
profilaxiei de imunoglobulină Rhesus D prenatală, frecvența 
aloimunizării materne la femeile cu  RH D negativ a scăzut 
semnificativ.

Odată cu dezvoltarea tehnologică în domeniul medical și a 
procedurilor de fertilizare in vitro, a fost observată o creștere a 
frecvenței aloanticorpilor  RBC care nu aparțin sistemelor ABO 
și D [4]. Există cazuri, deși rare, în care pacienții produc anticorpi 
împotriva propriilor antigene de grup sanguin, cunoscuți ca 
autoanticorpi, care se leagă de obicei la eritrocitele pacienților. 
Dacă capacitatea de legare este depășită, acestea vor fi observate 
în serul pacientului ca autoanticorpi liberi.

Aloimunizarea maternă în timpul sarcinii duce la producerea 
de anticorpi nocivi (de exemplu, anti-D), care pot provoca 
hemoliză la nou-născuți și la făt.

SISTEME DE ANTIGENE ERITROCITARE
Reprezinta caractere proprii fiecărei persoane, induse 

genetic, caracteristice unor   ansambluri de indivizi care se 
disting prin deținerea unui caracter în comun, exprimat pe 
o celulă sau moleculă prezentă în sânge ce dețin un caracter 
moștenit al membranei celulei sanguine, detectat de un 
alloanticorp specific. 

Răspunsul imun este inițiat prin prezentarea unui antigen 
(inițiază formarea și reacționează cu un anticorp) sau imunogen 
(inițiază un răspuns imun). Termenul de antigen este utilizat 
mai frecvent în domeniul transfuziei deoarece  principalul 
test utilizat este pentru detectarea anticorpilor împotriva  

antigenelor de grup sanguin. Reacția imună la orice imunogen, 
inclusiv antigenele, este determinată de răspunsul gazdei și prin 
mai multe caracteristici biochimice și fizice ale imunogenului. 
Proprietăți precum dimensiunea, complexitatea, conformația, 
accesibilitatea, solubilitatea, digestibilitatea, și compoziția 
biochimică a antigenului influențează cantitatea și tipul de 
răspuns imun. 

Anticorpii și răspunsurile celulare sunt foarte specifice 
pentru conformația fizică a unui antigen.

Antigenele RBC sunt foarte diverse în structură și compoziție 
și pot fi proteine (cum ar fi substanțele din grupa sanguină Rh, M 
și N) sau glicolipide (cum ar fi substanțele din grupele sanguine 
ABH, Lewis, Ii și P), de asemenea, antigene umane leucocite 
sunt glicoproteine. Datorită acestor diferențe de structură, 
conformație și natură moleculară, nu toate antigenele de  grup 
sanguin sunt la fel de imunogene în vivo. 

BAZELE MOLECULARE ALE POLIMORFISMULUI 
GRUPULUI SANGUIN

Conform datelor privind mutația genelor antigenului 
grupului sanguin Baza (BGMUT) până în martie 2014, erau 
raportate  34 de grupe de sânge, 44 de gene și 1.545 alele 
cunoscute în populația umană.

Până în 2018, numărul sistemelor de grupe sanguine 
identificate a crescut la 36.

Sistemele ABO, P, Lewis, H, I și MNS cuprind antigene care 
sunt carbohidrați,  glicoproteine sau glicolipide. Genele care 
constituie aceste sisteme codifică glicoziltransferaze care 
catalizează catena oligozaharidelor sinteză. Pentru restul 
sistemelor grupelor sanguine, antigenele sunt consecințe 
directe ale variației aminoacizilor în secvență de proteine. 
Majoritatea variantelor grupului sanguin sunt rezultatul unuia 
sau mai multor polimorfisme cu un singur nucleotid (SNPs) 
codificând substituții de aminoacizi într-o glicoziltransferază 
sau domeniul extracelular al unei proteine   de membrană. Alte 
mecanisme de generare a polimorfismului sunt silențierea unor  
gene sau  introducerea sau  recombinarea intergenică a unui 
singur nucleotid. Sistemele semnificative clinice ale grupelor 
sanguine sunt enumerate în tabelul 1.

Sisteme de grupe de sânge cu număr de antigene, gene 
de codificare, și localizarea cromozomială (dupa Denise M. 
Harmening, 2019)

No. Nume 
Sistem - 

ISBT 

Simbol 
sistem-

ISBT 

Numele 
genei(-lor)

Localizare 
pe 

cromozom
001 ABO ABO ABO 9q34.2

002 MNS MNS GYPA, GYPB, 
GYPE 4q31.21

003 P P1 P1 22q11.2–
qter

004 Rh RH RHD, RHCE 1p36.11
005 Lutheran LU LU 19q13.32
006 Kell KEL KEL 7q34
007 Lewis LE FUT3 19p13.3
008 Duffy FY DARC 1q23.2
009 Kidd JK SLC14A1 18q12.3
010 Diego DI SLC4A1 17q21.31
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n Consumabile și reactivi pentru diagnosticul 
de labora tor CE, IVD
Kit-uri de diagnostic COVID-19 prin 
Real Time PCR CE IVD

Extractor Automat ADN/ ARN, 96 teste/run
Kit-uri pentru extarcția automată ADN/ARN 
viral CE, IVD

Real-time PCR cu 4 sau 6 canale
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No. Nume 
Sistem - 

ISBT 

Simbol 
sistem-

ISBT 

Numele 
genei(-lor)

Localizare 
pe 

cromozom
011 Yt YT ACHE 7q22.1
012 Xg XG XG, MIC2 Xp22.33
013 Scianna SC ERMAP 1p34.2
014 Dombrock DO ART4 12p12.3
015 Colton CO AQP1 7p14.3

016 Landsteiner-
Wiener LW ICAM4 19p13.2

017 Chido/Rodgers CH/RG C4A, C4B 6p21.3
018 H H FUT1 19q13.33
019 Kx XK XK Xp21.1
020 Gerbich GE GYPC 2q14.3
021 Cromer CROM CD55 1q32.2
022 Knops KN CR1 1q32.2
023 Indian IN CD44 11p13
024 Ok OK BSG 19p13.3
025 Raph RAPH CD151 11p15.5

026 John Milton 
Hagen JMH SEMA7A 15q24.1

027 I I GCNT2 6p24.2
028 Globoside GLOB B3GALT3 3q26.1
029 Gill GIL AQP3 9p13.3

030 Rh-associated 
glycoprotein RHAG RHAG 6p21-qter

031 FORS FORS GBGT1 9q34.2
032 JR JR ABCG2 4q22.1
033 LAN LAN ABCB6 2q35
034 VEL VEL SMIM1 1p36.32
035 CD59 CD59 CD59 11p13
036 Augustine AUG SLC29A1 6p21.1

Sistemele de grupe sanguine prezintă nivele diferite de 
imunogenitate.

BOALA HEMOLITICĂ A NOU-NĂSCUTULUI ŞI FĂTULUI 
Anticorpii din sistemele Rh, Kell, Kidd, Duffy și MNS au o 

importanță clinică deosebită, deoarece reacționează la 37°C și, 
la fel ca marea majoritate a anticorpilor anti-eritrocitari, sunt de 
tip IgG, ceea ce înseamnă că au capacitatea de a traversa bariera 
placentară și pot sensibiliza globulele roșii fetale care prezintă 
antigene specifice la suprafață. În funcție de cantitatea (titrul) de 
anticorpi infuzați în circulația sângelui fetal, distrugerea RBC-
urilor fetale care exprimă antigenele specifice la suprafață poate 
provoca boala hemolitică a fătului și nou-născutului (HDFN). 
Prevalența anticorpilor anti-eritrocite (alții decât anti-D) care 
ajung să inducă HDFN este de aproximativ 1 din 500 de sarcini. 
Cei mai comuni anticorpi asociați cu boala hemolitică sunt Rh 
și Kell. [5] Cu toate acestea, în conformitate cu Moise KJ, există 
cel puțin 50 de antigene eritrocite distincte cunoscute ca fiind 
legate de HDFN, pentru care nu există în prezent disponibile 
imunoglobuline preventive [6].

Unii anticorpi este puțin probabil să afecteze în mod 
semnificativ fătul, dar pot provoca anemie neonatală și 
hiperbilirubinemie. În schimb, există și cazuri în care 
anticorpii (inclusiv anti-D, anti-K și anti-C) sunt asociați cu 
riscuri semnificative pentru făt, fiind capabili să provoace 
o boală hemolitică severă caracterizată prin anemie fetală 

care duce la eritropoieză compensatorie. Compensarea 
anemiei are drept consecință o circulație hiperdinamică la făt, 
cauzând cardiomegalie și eventual hidrops fetal. [7] Există, de 
asemenea, anticorpi care sunt puțin probabil să afecteze în mod 
semnificativ fătul, dar care pot provoca probleme la efectuarea 
screeningului, împiedicând astfel furnizarea de produse 
sanguine compatibile pentru femeie sau copil, în cazul în care 
este necesară o transfuzie. [8]

Anticorpii de grup minor, precum anticorpii Anti-S / s, sunt 
mai susceptibili să provoace forme ușoare de hemoliză și au fost 
detectați la aproximativ 2% dintre femeile gravide aloimunizate, 
conform unui studiu realizat de Reddy și Kohan în 2014 [9]. 
Anticorpii anti-S provoacă rareori HDFN, majoritatea cazurilor 
prezentând doar icter hemolitic ușor. Cu toate acestea, au fost 
raportate și cazuri grave care au dus la deces fetal / neonatal. [10,11]

CONCLUZII 
Boala hemolitică a nou-născutului și fătului poate provoca 

morbiditate și mortalitate perinatală cu un risc crescut de sechele 
pe termen lung. Prin urmare, este necesară detectarea precoce a 
aloimunizării prin screening imunohematologic preconcepțional 
/ perinatal pentru femeile de vârstă reproductivă. Acest lucru 
este deosebit de important în cazul sarcinilor multipare la 
femeile însărcinate care au incompatibilitatea grupului sanguin 
cu partenerii lor (în special femeile cu grup O și Rh negativ) și 
la femeile care au fost diagnosticate cu anti-eritrocite, non-
eritrocite sau auto-anticorpi, prin investigații efectuate în 
sarcinile anterioare sau în testele de pre-transfuzie, dacă au 
primit transfuzii în timpul vieții.

Diverse studii au arătat că anticorpii atipici aparținând 
sistemelor precum Kell (K, k, Jsa, Jsb), Rh (C, c, Cw, E, e), Duffy 
(Fya, Fyb) și Kidd (Jka, Jkb) depistați în timpul sarcinii au fost 
implicați în majoritatea cazurilor de HDFN. [10,11]

Dintre toate cazurile de aloimunizare detectate în 
Maternitatea Polizu, anticorpii anti-D și anti-A au fost cele 
mai frecvente. Cu toate acestea, au existat cazuri ce prezentau 
combinații de anti-D și anti-C sau anti-D și anti-Cw, precum și 
un caz al combinației rare de anticorpi anti-D și anti-S.

În literatura de specialitate, cea mai frecventă cauză de 
aloimunizare a fost atribuită anti-D în combinație cu anticorpi 
anti-C, anti-E sau anti-kell. În afara anticorpilor anti-kell, 
anti-c și, alti  anticorpi din sistemul RH (C, Cw, E, e) pot provoca 
HDFN severă în marea majoritate a cazurilor. Severitatea HDFN 
cauzată de un amestec de anticorpi s-a dovedit a fi crescută în 
sarcinile succesive cu copii antigen pozitivi [12].

În prezent, majoritatea țărilor dezvoltate au stabilit linii 
directoare, astfel încât toate femeile însărcinate să poată fi 
examinate de anticorpi eritrocitari neregulați. De exemplu, 
Comitetul britanic pentru standarde în hematologie recomandă 
ca toate femeile însărcinate să nu fie testate doar ABO și D, ci 
și să evalueze prezența anticorpilor eritrocitelor înainte de a 
procrea și în a 28-a săptămână de sarcină. [8]

În concluzie, este necesară depistarea precoce a aloimunizării 
la gravide pentru a reduce complicațiile fătului sau ale nou-
născutului. Acest lucru poate fi realizat prin dezvoltarea și 
implementarea procedurilor de screening adresate viitorilor 
părinți, constând în investigații imunohematologice precon-
cepț ionale / perinatale.



ROMSOUND poate fi un real sprijin pentru Laboratoarele Medicale din ţară 
dar și pentru companii în contextul actual al pandemiei de Coronavirus. Avem  
disponibile pentru partenerii din România teste rapide pentru depistarea 
Covid-19. Siguranţa afacerii, cât și sănătatea angajaţilor dumneavoastră sunt 
parametrii esenţiali pentru dezvoltarea continuă și sustenabilă pe termen 
lung. Testarea rapidă la locul de muncă e cea mai la îndemână opţiune, cu 
investiţii minimale atât financiare, cât și de logistică. 

Vă stăm la dispoziţie
cu mai multe informaţii pe site-ul:

https://www.romsound.ro/teste-rapide-coronavirus/
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  Introducere
SARS-CoV-2, virusul care cauzează boala COVID-19, aparține 

familiei de coronavirusuri de ARN monocatenare, prezente la li-
lieci. Conform studiilor, virusul a trecut inițial de bariera animală 
pentru infectarea oamenilor din Wuhan, Hubei, China la sfârșitul 
anului 2019. În urma răspândirii rapide a agentului patogen, CO-
VID-19 a fost declarat de către OMS ca fiind o pandemie globală 
în martie 2020. În ciuda desfășurării unui blocaj la nivel mondial 
fără precedent pentru controlul pandemiei, virusul a fost respon-
sabil pentru zeci de mii de decese și, cu o rată de transmitere și 
mortalitate semnificativ mai mare decât cea de sezon, continuă 
să fie o preocupare majoră pentru sănătatea publică.

Diagnostic
Există două tipuri generale de teste de diagnostic COVID-19 

- cele care detectează agentul bolii în mod direct (de exemplu, 
testele PCR pentru ARN viral) și cele care detectează un răspuns 
al gazdei la virus (de exemplu, testele serologice care detectează 
anticorpi specifici).

În timp ce ARN-ul viral indică o infecție actuală și sugerează 
infectivitate și un risc de transmitere, testele serologice, care in-
dică prezența anticorpilor împotriva agentului infecțios, sunt un 
marker valoros pentru infecțiile anterioare în studiile epidemio-
logice și permit evaluarea eficienței diferitelor intervenții publice 
în prevenirea răspândirii bolii. Anticorpii pot indica, de aseme-
nea, imunizarea gazdei împotriva agentului. Cu toate acestea, 
în cazul COVID-19, nu se știe de fapt dacă prezența anticorpilor 
indică protecția împotriva bolii și sunt necesare urgent studii su-
plimentare pentru a caracteriza mai bine răspunsul anticorpilor 
la infecția cu SARS-CoV-2.

Tehnologia multiplex COVIDOT 5 IgG este dedicată profilării 
răspunsului anticorpilor IgG de tip uman la 5 antigeni SARS-
CoV-2 diferiți într-un singur test (10 µl de ser sau plasmă).

Testele convenționale ELISA sau CLIA pentru COVID-19 pot 
analiza imunoglobulinele numai împotriva unei singure ținte, 
limitându-le capacitatea de a profila și studia răspunsul imun 

global subiacent. Într-adevăr, răspunsul anticorpului la infecția 
cu SARS-CoV-2 este cunoscut a fi complex, cu direcționare multi-
epitop, iar semnătura anticorpului afișată de COVIDOT 5 IgG dă 
naștere unei informații serologice de neegalat într-o varietate de 
populații de pacienți.

Fiecare bandă de testare include 5 antigene majore speci-
fice SARS-CoV-2 recombinate, tapetate în poziții distincte pe 
membrana stripului:

l  Proteina nucleocapsidică (proteină-N, de lungime com-
pletă)

l  Proteină spike (subunități S1 + S2, ecto-domeniu = ECD)
l  Subunitatea S1 a proteinei Spike (lungime completă)
l  Subunitatea S2 a proteinei Spike (lungime completă)
l  Domeniul de legare a receptorului subunității S1 (RBD)

       
Figura 1: COVI5GDIV-24 structura stripului

Figura 2: Exemple de rezultate pe stripurile COVI5GDIV-24 
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Kitul COVIDOT 5 IgG este conceput pentru a fi utilizat pe plat-
forma BlueDiver. Rezultatele sunt obținute într-o 1 oră și pot fi 
interpretate automat, datorită software-ului Dr DOT.

Kitul COVIDOT 5 IgG este destinat să fie utilizat ca:
Un test de diagnostic de rutină / confirmare în laboratoarele 

clinice pentru rezultate discutabile obținute pe platforme cu vo-
lum mare de lucru.

Un instrument de cercetare pentru:
l  Maparea răspunsului de anticorpi la infecția cu SARS-CoV-2 și 

analiza spectrului specificităților anticorpilor.
l  A înțelege mai bine variabilitatea rezultatului infecției la diferiți 

indivizi.
l  Stratificarea riscului, prin distincție între anticorpii de legare și 

de neutralizare.
l  Un test de diagnosticare companion pentru evaluarea rezulta-

telor studiilor de vaccinare și identificarea diferențiată a per-
soanelor vaccinate față de persoanele imunizate natural.

Performanţele testului COVIDOT 5 IgG
Pentru a evalua performanța testului, probele de la 47 de 

pacienți cu PCR-Covid pozitivi, care au fost internați la spital, au 
fost colectate secvențial în timpul șederii lor și testate pe stripuri-
le COVIDOT 5 IgG la momente diferite (de la 1 la 24 de zile) după 
apariția simptomelor.

În plus, 92 de pacienți Covid-negativi (probe recoltate înainte 
de noiembrie 2019) au fost și ei testați pe stripurile COVIDOT 5 
IgG.

• 12 pacienți cu diverse boli infecțioase (VHC, CMV, EBV, Toxo-
plasmoza, Mycoplasma, etc.)

• 20 de pacienți caracterizați cu lupus
• 28 de pacienți cu suspiciune clinică de boală autoimună, deși 

au fost negativi pentru anticorpul anti-nuclear (ANA)
• 32 de donatori sănătoși

Sensibilitatea

Anticorpi N 
Pozitiv

N 
total

Sensibilitate / 
antigen

N pozitiv / 
cel puțin 1+

N 
total

Sensibilitate / 
cel puțin 1+

0 - 6 
zile

Nucleocapsida 9 47 19%

14 47 30%
S1+S2 ECD 7 47 15%

S1 5 47 11%
S2 8 47 17%

RBD 5 47 11%

7 - 12 
zile

Nucleocapsida 30 47 64%

36 47 77%
S1+S2 ECD 29 47 62%

S1 19 47 40%
S2 31 47 66%

RBD 26 47 55%

13 
- 18 
zile

Nucleocapsida 43 47 91%

44 47 94%
S1+S2 ECD 42 47 89%

S1 35 47 74%
S2 42 47 89%

RBD 41 47 87%

19 
- 24 
zile

Nucleocapsida 47 47 100%

47 47 100%
S1+S2 ECD 47 47 100%

S1 45 47 96%
S2 47 47 100%

RBD 47 47 100%
 Când analiza se bazează pe criteriul „testul este pozi-

tiv dacă cel puțin 1 anticorp este pozitiv, oricare ar fi anticorpul”, 
sensibilitatea testului este crescută semnificativ în faza incipien-
tă a bolii, în comparație cu un test mono-parametric.

Specificitatea
Controale Negative (N = 92)

Negativ adevărat (TN) Fals Pozitiv (FP) Specificitate
Nucleocapsidă 88 4 96% (2)

S1 + S2 92 0 > 99% (1) (3)
S1 91 1 99% (2)
S2 92 0 > 99% (1)

RBD 92 0 > 99% (1) (3)

(1) În teorie 100% (nu s-a detectat niciun rezultat fals pozitiv 
la 92 de pacienți martori)

(2) Specificitatea este> 95% (total 5 FP / 92 TN) numai pentru 
orice combinație de 1-2 anticorpi din grup (Nucleocapsid - S1) 

(3) Specificitatea este> 99% pentru orice combinație de 1-5 an-
ticorpi, cu cel puțin 1 anticorp din grup (S1 + S2 - S2 - RBD)

Când analiza se bazează pe un algoritm de grupare, de ex. 
(2) (3), specificitatea testului este semnificativ crescută, în 
comparație cu un test mono-parametric.

Cinetica anticorpilor în faza infecţioasă a COVID-19
Pentru fiecare pacient cu PCR-Covid pozitiv (n = 47), numărul 

diferiților anticorpi detectabili specifici antigenului (de la 0 = se-
ronegativ, la 5 = spectru pozitiv anticorp complet) a fost numărat 
în probe din diferite ferestre de timp după apariția simptomelor.

Valorile au fost introduse în următoarele diagrame pentru a 
arăta seroconversia multiplexă, în faza infecțioasă a COVID-19.

Concluzii
COVIDOT 5 IgG, grație unei analize multi-parametrice exha-

ustive, permite o interpretare cuprinzătoare, precisă și cantitati-
vă a rezultatelor testului, pentru relevanță diagnostică optimă și 
investigația serologică a COVID-19.
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Simptome
Acestea se dezvoltă relativ repede în decurs de câteva zile până 

la câteva săptămâni înainte de apariția cancerului. Simptomele 
variază în funcție de sistemul afectat al organismului și includ: 

-dificultăți în mers/ dificultăți în menținerea echilibrului, 
-pierderea coordonării musculare, 
-pierderea memoriei și alte tulburări de gândire (cognitive), 
-probleme de vedere, 
-tulburări de somn, 
-convulsii/  halucinaţii, anemie, 
-tendința de coagulare a sângelui, 
-herpes, zona zoster, alopecie, vindecarea întârziată a rănilor

Tipuri de sindroame paraneoplazice 
ale sistemului nervos:
1.  Degenerescența cerebeloasă paraneoplazică (PCD) reprezin-

tă pierderea celulelor neuronale din zona creierului responsa-
bilă cu  funcția de echilibru (cerebelul).

2.  Encefalita limbică paraneoplazică (PLE) reprezintă inflama-
rea zonei creierului responsabilă cu emoții, comportamente și 
anumite funcții de memorie (sistemul limbic al organismului). 
Persoanele cu această tulburare pot experimenta modificări 
de personalitate, tulburări de dispoziție sau pierderi de me-
morie.

3.  Encefalomielita se referă la inflamația creierului și măduvei 
spinării.

4.  Sindromul Stiff Man (SPS) este caracterizat prin rigiditate 

progresivă musculară severă și afectează în principal coloana 
vertebrală și picioarele. Acesta poate provoca, de asemenea, 
spasme musculare dureroase.

5.  Sindromul miastenic Lambert-Eaton (LEMS) este cauzat de 
un dezechilibru în coordonarea nervilor și mușchilor. Semne-
le și simptomele includ slăbiciune musculară pelviană, obo-
seală, dificultăți de vorbire, mișcare neregulată a ochilor și 
vedere dublă. Sindromul Lambert-Eaton este asociat cu can-
cerul pulmonar.

6.  Miastenia gravis reprezintă o tulburare sistemică caracteri-
zată printr-o necoordonare între mușchii și nervii implicați în 
vorbire, respirație, înghițire, cei oculari, ai brațelor sau ai feței. 
Atunci când miastenia gravis apare ca un sindrom paraneo-
plazic, este de obicei asociată cu cancerul timusului.

7.  Sindromul Opsoclonus-Mioclonus-Ataxie (POMA). Acest 
sindrom se datorează disfuncției cerebelului sau legăturilor 
sale. Poate provoca mișcări rapide, neregulate ale ochilor (op-
soclonus) și mușcături involuntare, haotice ale mușchilor (mi-
oclonus) la nivelul membrelor și al trunchiului.

8.  Mielopatia. Acest termen se referă la un sindrom de leziune 
limitat la măduva spinării. În funcție de nivelul de afectare al 
măduvei spinării, este posibil să apară modificări ale funcției 
intestinale și vezicii urinare și slăbiciune și amorțeală seve-
ră în corp. Dacă leziunile se extind la nivelul gâtului, poate să 
apară un handicap sever care afectează toate cele patru mem-
bre.

9.  Neuromiotonia, cunoscută și sub denumirea de sindrom 

Sindromul paraneoplazic reprezintă o tulburare siste-
mi că întâlnită la persoane predispuse la dezvoltarea 
unor tumori. Celulele canceroase eliberează în orga-
nism anumite substanţe (hormoni, proteine) care 
afec tează funcţionarea sistemului imunitar. Astfel, 
răspunsul imun al organismului este unul neobişnuit, 
celulele atacate fiind cele sănătoase şi nu cele can-
cerigene. Tumorile maligne conţin anumite proteine 
care imită antigenii neuronali ai sistemului nervos. 
Se produc anticorpi care atacă atât tumora cât şi 
sistemul nervos. Astfel pot apărea simptomele neu-
rologice ale sindromului paraneoplazic. Sindromul 
paraneoplazic poate afecta, de asemenea, şi alte 
sisteme ale organismului, de exemplu, cel endocrin, 
dermatologic sau articular.
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Isaacs - se caracterizează prin impulsuri anormale în celulele 
nervoase din afara creierului și măduvei spinării (hiperexcita-
bilitate de nerv periferic) care controlează mișcarea muscula-
ră. Aceste impulsuri pot provoca zvâcniri, ondulări musculare 
care arată ca o „pungă de viermi”, rigiditate progresivă, cram-
pe musculare, mișcare încetinită și alte tulburări musculare.

10.  Neuropatia periferică se referă la tipare de deteriorare a ner-
vilor care transmit mesaje din creier sau coloana vertebrală 
către restul corpului. Când deteriorarea implică doar nervii 
senzoriali ai sistemului nervos periferic, pot să apară dureri și 
tulburări de senzație oriunde în corp.

11.  Disautonomia se referă la o gamă largă de semne și simpto-
me rezultate din vătămarea nervilor care reglează funcțiile 
nevoluntare ale corpului (sistemul nervos autonom), cum 
ar fi frecvența cardiacă, tensiunea arterială, transpirația și 
funcțiile intestinale și ale vezicii urinare. Când această parte 
a sistemului nervos este afectată, simptomele obișnuite sunt 
tensiunea arterială scăzută, bătăile neregulate ale inimii și 
respirația cu probleme.

12.  Retinopatia paraneoplazică (amauroza subacută) se referă 
la afectarea retinei şi se manifestă prin fotosensibilitate, pier-
derea progresivă a vederii şi scotoame centrale.

Cauze
Sindromul paraneoplazic nu are o legatură directă cu tumora ma-

lignă, ci una indirectă, deci nu se poate spune că este cauzat de aceas-
ta propriu-zis. În schimb, el poate apărea în faza incipientă a can-
cerului, ca urmare a activării sistemului imunitar. Studii recente au 
arătat că sindromul paraneoplazic al sistemului nervos este cauzat 
de anumiți anticorpi din celulele albe sangvine, cunoscute sub nu-
mele de celule T. Concret, în urma expunerii la un factor declanșator, 
sistemul imunitar începe sa producă anticorpi care, în loc să lupte cu 
celulele canceroase, atacă celulele sănătoase ale organismului. 

Diagnostic
Pentru a diagnostica sindromul paraneoplazic al sistemu-

lui nervos, medicul va trebui să efectueze un examen fizic și să 
prescrie analize de sânge și teste imagistice. Analizele de sânge 
includ determinarea cantitativă a anticorpilor asociați cu sin-
dromul paraneoplazic, determinarea unor parametri asociați 
cu infecții, dozarea unor hormoni. De asemenea, medicul poate 
recomanda o puncție lombară pentru analiza lichidului cefalo-
rahidian. Uneori, anticorpii paraneoplazici pot fi găsiți în lichidul 
cefalo-rahidian atunci când nu pot fi observați în sânge. Dintre 
testele imagistice recomandate pentru identificarea unor tu-
mori se enumeră tomografia computerizată (CT), imagistica prin 
rezonanță magnetică nucleară (RMN) sau tomografia cu emisie 
de pozitroni (PET) care utilizează compuși radioactivi injectați în 
fluxul sangvin pentru a produce imagini 3D ale corpului. Acestea 
pot fi utilizate pentru identificarea tumorilor, pentru vizibilitatea 
vaselor de sânge și pentru a localiza anomalii cerebrale.

Tratament
Tratamentul sindromului paraneoplazic implică tratarea ti-

pului de cancer diagnosticat și, în unele cazuri, suprimarea răs-

punsului imun care declanșează simptomele organismului. Tra-
tamentul va depinde de tipul specific de sindrom paraneoplazic 
pe care îl are persoana examinată. În afară de chimioterapie, se 
pot prescrie o serie de medicamente pentru  a reduce răspunsul 
imun al organismului. Dintre acestea enumerăm corticosteroizii 
(prednisonul), imunosupresoarele care funcționează cel mai bine 
în tratarea sindroamelor paraneoplazice neurologice, reumatolo-
gice și hematologice. În cazul celor endocrine, tratamentul vizea-
ză reechilibrarea electrolitică si hormonală.

În cadrul Laboratorului Praxis se lucrează următoarele 
analize de laborator utile pentru diagnosticul sindromului 
paraneoplazic:
l  Profil 14 anticorpi antineuronali (anti-HuD, anti-Yo, anti-

Ri, anti-CV2/CRMP5, anti-Amfifizina, anti-Ma1, anti-Ma2, 
anti-SOX1, GAD65, Tr- (DNER-), Zic4, PKCgamma, Recove-
rin, Titin (MGT30)) - imunoblot (PNS14)

l  Ac. anti HU (ANNA1) - anti neuronali tip 1
l  Ac. anti Ma2/Ta (anti neuronali)
l  Ac. anti Ri (ANNA2) - antineuronali tip 2
l  Ac. anti Cv2/CRMP5 (Oligodendrocite)

În cadrul profilului de 14 anticorpi antineuronali se regă-
sesc și patru parametri unici, a căror semnificație clinică este 
descrisă mai jos:

- GAD65: Anticorpii împotriva GAD (glutamat-decarboxilază) 
sunt considerați ca markeri serologici pentru sindromul Stiff-Per-
son-sindrom, o boală autoimună neurologică rară care se caracte-
rizează prin rigiditate și spasme episodice ale mușchilor ca urma-
re a activității continue a unității motorii. Majoritatea pacienților 
au concentrații mari de anticorpi împotriva ambelor izoforme, 
GAD65 și GAD67. Aceste enzime catalizează conversația gluta-
matului cu GABA (acid ˗-aminobutiric), un neurotransmițător 
principal inhibitor al SNC. Recent, anticorpii GAD cu titlu înalt 
au fost descriși pentru a defini o formă de encefalită limbică ne-
paraneoplazică.

- Tr (DNER): Autoanticorpii către așa-numitul antigen Tr aso-
ciat cu limfomul Hodg-kin sunt cunoscuți ca markeri pentru o 
degenerescență cerebelară subacută paraneoplazică. Până în pre-
zent, acești anticorpi au fost identificați de IFA prin modelul lor 
tipic de colorare a celulelor Purkinje. Recent s-a demonstrat că 
DNER (receptorul legat de factorul de creștere epidermică asemă-
nător cu Delta / Notch) este antigenul Tr subiacent.

- Zic4: Autoanticorpii către Zic4 sunt asociați cu degenerare 
cerebelară paraneoplazică, iar tumora de bază este adesea un 
cancer pulmonar cu celule mici. Anticorpii împotriva HuD și CV2 
(CRMP5) și, într-o măsură mai mică, către Ri sunt, de asemenea, 
detectați la pacienții cu tulburări paraneoplazice și anticorpi îm-
potriva Zic4. Frecvența anticorpilor Zic4 în SCLC fără tulburări 
paraneoplazice este de 16%.

- Protein Kinaza C gamma (PKCγ): Autoanticorpi anti Protein 
Kinaza C gamma (PKC˗), o enzimă de ~ 80 kD au fost detectați la 
pacienții cu degenerescență cerebelară paraneoplazică. Modelul 
de colorare în imunofluorescență arată colorarea citoplasmei, 
dendritelor și axonilor celulelor Purkinje.



Bio Zyme este o companie  românească cu capital integral 
privat, specializată în importul şi distribuţia de kituri, 
reactivi, echipamente, aparatură şi consumabile de laborator, 
utilizate în special în universităţi, în centrele şi institutele 
de cercetare, în spitale sau cabinete private, în industria 
farmaceutică precum şi în toate instituţiile în care există 
laboratoarele de biologie celulară şi moleculară, genetică, 
citogenetică, microbiologie, virusologie, biotehnologie, 
biochimie, imunohistochimie, anatomie patologică, 
ş.a., precum şi a laboratoarelor ce utilizează tehnici de 
microscopie optică şi electronică (TEM si SEM).
 
Pentru laboratoarele de diagnostic, oferim kituri certificate 
IVD, pentru detectia rapida a diferitilor agenti patogeni (virusi, 
bacterii, ciuperci sau paraziti), precum si a maladiilor genetice.
 
Servicii oferite
Oferim o gamă largă de servicii asociate acestui tip de 
laboratoare: secvenţieri de ADN [ampliconi PCR, plasmide, 
sau genoame întregi (NextGen sequencing)], comparare a 
pattern-ului de metilare al ADN-ului, servicii de analiză 
a genomului (utilizând platforma ILLUMINA), serviciul 
de analiză al interacţiilor dintre ADN şi proteine (ChIP-
seq), mutageneză, clonare, sinteză de gene «in vitro», 
sinteză de oligonucleotide (primeri şi sonde pentru PCR şi 
qPCR), sinteză de peptide, servicii de expresie şi purificare 
a proteinelor, sinteza şi purificare de anticorpi policlonali, 
servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea 
proiectelor de cercetare care necesită kiturile, reactivii, 
aparatura sau serviciile propuse (în special în domeniile 
GENOMICS, PROTEOMICS, METHYLOMICS).

 Oferim produse şi servicii pentru detecţia şi testarea nivelului 
de endotoxine firmelor farmaceutice şi producătorilor 
de soluţii injectabile, medicamente, consumabile  sau alte 
instrumente şi dispozitive medicale.
 
În domeniul medical, propunem servicii de caracterizare 
moleculară rapidă şi completă a biomarcherilor prezenti 
in biopsiile tumorale, in vederea alegerii unui tratament 
personalizat al cancerului.
 
Pentru a beneficia de cele mai mari avantaje financiare 
(pana la 25% reducere permanent şi flexibilitatea efectuării 
plăţii la cateva luni dupa livare) la o gamă largă de produse 
utilizate în biologia celulară şi moleculară, va invitam sa va 
afiliati la programul nostru de fidelitate numit «Programul 
Congelator Bio Zyme».

Un lucru care ne-a preocupat încă de la început a fost să 
includem în portofoliul nostru numai produse şi servicii de 
înaltă calitate, realizate de companii importante recunoscute 
pe plan internaţional. Acest lucru ne permite să vă oferim 
o garanţie de 100% pentru toate produsele şi serviciile 
furnizate.
 

Lucrând cu Bio Zyme, nu sunteţi singuri, ci aveţi la 
dispoziţie peste 1000 de specialişti din lumea întreagă, de la 
peste 60 de producatori diferiţi! Suportul tehnic al oricărui 
producător cu care colaborăm vă este la un click distanţă: 
orice întrebare, problemă sau situaţie va fi analizată şi 
rezolvată într-un mod profesional şi rapid.
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Plasmafereza - o nouă 
provocare pentru Centrele 
de Transfuzii din România

P andemia Sars Cov 2 a surprins întreaga umanitate, 
nepregătită pentru a înfrunta situații medicale noi și 
foarte dificile. Cercetătorii din întreaga lume au început 

să caute soluții de tratare a infecției cu virusul Sars-Cov 2. O 
soluție de tratament a fost perfuzarea pacienților internați cu 
COVID, cu plasmă bogată în anticorpi anti-Sars-Cov 2, plasma 
fiind colectată de la pacienți vindecați. Ideea acestui tratament 
este veche, nu a apărut odată cu infecția cu Sars-Cov 2 și se referă 
la realizarea unei stări de imunizare temporară, pacienților care 
suferă de orice boală infecțioasă,  acum, pacienților cu infecție 
cu Sars-Cov2.

De la prima administrare de imunoglobuline în scop 
de substituție în 1950 și până în prezent, s-au făcut pași 
importanți pentru a ajuta persoanele cu deficit de anticorpi. 
Inițial, imunoglobulinele au fost administrate intramuscular 
dar, datorită prezenței agregatelor  în produsele utilizate, 
ce provocau dureri și reacții adverse  associate, s-a trecut 
la administrarea intravenoasă de imunoglobuline (IVIG) ce 
a condus la un control mai bun al nivelurilor de anticorpi 
serici și în consecință la o reducere a riscului de infecție, 
împreună cu o reducere semnificativă a efectelor secundare 
asociate terapiei. Până la dezvoltarea unui anumit produs de 
imunoglobulină anti-Sars-Cov 2, extras din plasmă, a fost 
abordată metoda transfuziei de plasmă bogată în anticorpi 
anti-Sars-Cov 2. 

Imunizarea realizată prin tratamentul cu plasmă bogată în 
anticorpi este imunizare pasivă. Aceasta transferă temporar, 
prin administrarea de plasma, anticorpii preformați de către 
foști pacienți, adică imunoglobuline specifice IgG, existente în 
plasma donată de pacienți vindecați.

Imunoglobulinele (anticorpii) reprezintă aproximativ 20% 
din toate proteinele serice. IgG este dominantă cantitativ în 
serul uman normal, reprezentând 70-75% din cantitatea totală 
de imunoglobuline.

În general, terapia cu imunoglobuline este tratamentul 

pentru imunodeficiențele primare datorate deficitului de 
anticorpi și realizează, prin normalizarea nivelului de anticorpi 
de protecție, reducerea morbidității prin complicații infecțioase, 
creșterea speranței de viață și îmbunătățirea calității vieții.

În special, terapia cu imunoglobuline IgG anti-Sars-Cov 
2, prezente în plasmă, crește nivelul de anticorpi care luptă 
împotriva virusului Sars-Cov 2. Tratamentul cu plasma 
bogată în anticorpi anti-Sars-Cov 2, nu are un timp lung de 
experimentare, deci nu pot fi formulate teorii foarte bine 
fundamentate și foarte fiabile despre efectele sale benefice. 
Însă, până în prezent, studiile arată un efect terapeutic asupra 
pacienților, deși tratamentul cu plasmă nu se administrează 
singur, ci se administrează concomitent cu alte tratamente: 
tratament antiviral, tratament adjuvant simptomatic.

Realizarea terapiei plasmatice cu anticorpi anti- Sars-Cov 
2 este o nouă provocare pentru centrele de transfuzie. Până 
acum, în România, centrele de transfuzie colectau numai sânge 
integral și componente de trombocitelor prin afereză plachetară. 
Plasma cu anticorpi anti-Sars-Cov 2 este recoltată printr-o nouă 
metodă pentru centrele de transfuzie din România, prin metoda 
plasmaferezei.

Plasmafereza este procedura efectuată cu ajutorul unui 
echipament complex care prelevează sânge de la donator și îl 
împarte în masă celulară și plasmă. Plasma o duce în recipientul 
de colectare, iar masa celulară din sânge (eritrocite, leucocite, 
trombocite) o readuce în vena donatorului. Este o procedură 
suficient de lungă și cu un volum mare.

Dacă donarea totală de sânge se face în maxim 10 minute 
de către donator, donarea de plasmă se face în 50 de minute. 
Dacă donarea totală de sânge necesită o cantitate de 400-450 
ml volum de sânge, o procedură de plasmafereză necesită o 
cantitate de 600 ml de plasmă. Timpul suficient de îndelungat 
pe care donatorul trebuie să-l petreacă conectat la aparatul de 
plasmafereză și cantitatea suficient mare de plasmă luată, face 
ca mulți pacienți vindecați sa nu fie foarte atrași de această 
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procedură și să dorească să doneze.
Mai mult decât atât, convocarea pacienților vindecați de SARS 

VOC 2, după perioade de spitalizare stresante și complicate, este 
foarte greu de realizat. Mulți dintre pacienți, chiar dacă au fost 
tratați foarte bine în spital, au rămas foarte temători fată de 
instituțiile medicale.

Pentru colectarea plasmei de la pacienți vindecați, au fost 
emise două ordine ministeriale care stabilesc metodologia 
pentru a asigura respectarea standardelor actuale din legislația 
națională în domeniul transfuziei de sânge pentru colectarea, 
testarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui și a 
componentelor sanguine, respectând în același timp principiul 
donării voluntare, neplătite. 

Conform metodologiei, potențialii donatori sunt selectați 
dintre pacienții care au fost spitalizați pentru COVID-19, fiind 
confirmați printr-un test RT-PCR pozitiv, vindecat și externat în 
urma unui test RT-PCR negativ. Astfel, centrele de transfuzie de 
sânge bazate pe protocoale de colaborare încheiate cu spitale 
care tratează pacienți COVID-19, pentru a identifica pacienții 
vindecați - potențiali donatori, primesc date personale și date 
de contact ale pacienților eligibili, rezultatele testelor RT-PCR 
și / sau teste serologice , perioada spitalizării și data externării. 
Centrele de transfuzie de sânge contactează potențialii donatori 
și îi programează pentru consult, analize  și donare. Pacienții 
vindecați și pot contacta în nume propriu, de asemenea, centre 
de transfuzie de sânge pentru programare.

Pentru calificarea biologică a componentelor donate, se 
aplică protocolul de testare în conformitate cu legislația în 
vigoare și algoritmul de test elaborat de Institutul Național de 
Hematologie Transfuzională (INHT) pentru controlul biologic 
al donațiilor de sânge și a componentelor de sânge.

Dacă donatorul nu are un test serologic, plasma colectată este 
testată pentru anticorpi anti-SARS-CoV-2 specifici, care trebuie 
să aibă un titru de> 1: 160 pentru IgG și IgM; sau un titlu> 1: 320 
pentru testul calitativ pentru detectarea anticorpilor specifici 

totali; dacă testul dezvăluie absența anticorpilor sau un titru de 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 de neutralizare <160 prin metoda 
EIA sau o valoare echivalentă cu o altă metodă, plasma este 
retrasă pentru a fi utilizată ca plasmă terapeutică normală. 
Centrele de transfuzie de sânge trimit probe eligibile la INHT 
pentru testări ulterioare: testare PCR pentru virusuri transmise 
de sânge: HIV, VHB, VHC; testarea anticorpilor anti-HLA la 
donatori cu istoric de transfuzii de sânge și donatoare femei 
care au fost însărcinate. 

Plasma cu anticorpi anti-SARS-CoV-2 specifici nu trebuie 
să conțină anticorpi anti-HLA, deoarece anticorpii anti-HLA 
sunt implicați în reacția adversă post-transfuzie TRALI (trauma  
related lung acute injury), adică leziuni acute pulmonare severe, 
iar pacienți destinatari care au SARS-CoV-2, au  deja leziuni 
pulmonare nu ar trebui supusi unui risc suplimentar. Există 
deci, multe aspecte care trebuie luate în considerare pentru 
plasma recoltata de la pacienții COVID-19 pentru a fi adecvata 
pentru tratamentul altor pacienți.

De aici apare dificultatea obținerii unui stoc confortabil de 
plasmă cu anticorpi! Marea provocare cu care se confruntă 
centrele de transfuzie este astăzi găsirea unor pacienți curajoși 
curați, dispuși să doneze o cantitate semnificativă de plasmă cu 
suficiente anticorpi anti-SARS. CoV-2, să nu aibă anticorpi anti-
HLA, să nu fi fost infectat cu virusuri transmise de sânge: HIV, 
HBV, HCV, HTLV, lues, să aibă grupul și Rh, cerute de spitale. 
Multiplele condiții care trebuie îndeplinite fac ca stocurile 
plasmatice actuale cu anticorpi anti-SARS-CoV-2 specifici să fie 
mici.

Este nevoie de o promovare intensă a donării de plasmă în 
general și în special cu anticorpi anti-SARS-CoV-2, pentru ca 
mai mulți pacienți să câștige curaj și să treacă pragul centrelor 
de transfuzie în încercarea de a ajuta alți pacienți infectați cu 
SARS-CoV-2. Centrele de Transfuzie  și medicii din spitalele 
COVID trebuie să explice și să motiveze populația să participe la 
efortul general de a opri pandemia și de a trata această infecție.
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”Numărul pacienților diagnosticați 
cu hepatite și intrați pe tratament
a scăzut considerabil”

A sociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România 
(APAH-RO) atenționează asupra scăderii numărului de ro-
mâni testați și diagnosticați cu hepatite în ultimele luni, dar 

și în ceea ce privești procentul mic al pacienților care au intrat pe trata-
ment comparativ cu alți ani. 

Conform datelor primite de la CNAS, în programul destinat hepati-
tei C care poate cuprinde până la 17.500 persoane, în perioada februa-
rie-30 iunie 2020, au fost incluși doar 3.558 de pacienți: 883 în februa-
rie, 1.279 martie, 181 aprilie, 402 mai și 813 iunie. În cazul hepatitei B, 
studiile clinice, întrerupte pentru o perioadă din cauza accesului dificil 
în spitale, au fost reluate. 

”Cea mai mare problemă a pacienților cu afecțiuni he-
patice în acest moment este legată de accesul la trata-
ment și la medicul specialist. Situația devine critică! 
Avem din ce în ce mai multe plângeri de la bolnavi, în 
special cei cronici, care nu știu cum să acționeze în lip-

sa unor informații constante și clare din partea autorităților. Încura-
jăm pacienții să-și contactez medicul curant (infecționist sau gastroen-
terolog) și să stabilească cea mai bună soluție pentru a avea acces la 
tratament în condiții de siguranță, mai ales în cazul investigațiilor ce 
trebuie realizate în spital. Cu ocazia Zilei Mondiale  de Luptă împotriva 
Hepatitelor facem apel la mobilizarea tuturor celor implicați, pentru 
ca, împreună, să reușim să scoatem această boală din viețile noastre. 
România a implementat multe lucruri bune în ultimii ani și este păcat 
să nu continuăm aceste eforturi,” declară Marinela Debu, președinte 
APAH-RO.

În 2016, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit următoa-
rele obiective de eliminare a hepatitelor până în 2030: 90% reducerea 
incidenței, 90% persoane diagnosticate dintre cele care au HVC, 80% 
din populația eligibilă cu HVC tratată, 65% reducerea deceselor provo-
cate de afecțiuni hepatice ale ficatului. România este printre țările care 
s-au angajat în atingerea acestor deziderate.  

Din păcate, studiul ”Câștigarea cursei de eliminare a hepatitei C”, 
realizat de Boston Consulting Group (BCG) și publicat recent, arată că 
majoritatea țărilor este departe de atingerea tragetului impus de OMS. 
Din cele 29 de țări analizate, printre care și România, doar 10 ar putea 
să îndeplinească obiectivul - Australia, Canada, Franța, Germania, Is-
landa, Italia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie.  

În cazul țărilor incluse în studiu, mai puțin de 40% dintre persoa-
nele cu HVC au fost testate. Rata de tratament este insuficientă pentru 
a atinge obiectivul OMS, doar 55% până în 2030 versus 80% cât a fost 
stabilit. Pentru atingerea targeturilor, cazurile diagnosticate ar trebui 
să crească cu 7% anual peste valoarea inițială din 2015, în timp ce nu-
mărul persoanelor tratate în fiecare an ar trebui să crească cu 25% în 
următorii 10 ani. 

Recomandarea specialiștilor BCG este ca țările să adopte o strategie 
bazată pe două aspecte: grupurile aflate la risc - persoane care îți admi-
nistrează droguri injectabile, bărbați care fac sex cu bărbați, populație 
migratoare și populații de aceeași vârsta - și modelul de asistență me-
dicală ce trebuie să includă abordarea one-stop-shop, modelul test-

and-treat, o descentralizare a serviciilor la nivelul comunității pentru 
a atinge grupurile la risc și echipe multidisciplinare (personal medical 
și non-medical). 

În cazul României, ne putem lăuda cu planul strategic adoptat anul 
trecut și cu intenția de a monitoriza fiecare inițiativă desfășurată, dar 
ne lipsește încă un registru național al pacienților și nu este foarte clar 
dacă anul 2030 reprezintă termenul limită în procesul de eliminare a 
hepatitelor. 

În aceste condiții și ținând cont de situația internațională actuală, 
APAH-RO propune o serie de măsuri concrete care să vină în sprijinul 
bolnavilor cu  hepatite din România:

• Urgentarea soluțiilor pentru ca pacienții să aibă acces la inițierea 
terapiei antivirale. 

• Pacienții testați pentru COVID-19 să fie testați și pentru hepati-
tă. Astfel vor fi acoperiți și pacienții neasigurați, o problemă la care nu 
s-au găsit încă soluții. 

• Să crească numărul centrelor unde medicii pot iniția tratamentul.
• Să se ofere șansa de a prescrie terapia antivirala și altor specialități 

(de exemplu medicina internă).
• Medicii de familie să fie încurajați și sprijiniți să facă testare. Mar-

kerii virali să fie introduși în evaluarea anuală a fiecărui pacient.
• Să existe o pagină/ un site unde Ministerul Sănătății să anunțe 

săptămânal spitalele care primesc pacienții cu boli cronice.
OMS precizează că 256 milioane de persoane trăiesc cu hepatită 

cronică B și 71 milioane cu hepatită cronică C. Accesul la testare este 
limitat, doar 9% dintre cei cu hepatita B și 20% dintre cei cu hepatita C 
fiind conștienți de infectare. Anual, la nivel mondial, hepatita cauzea-
ză 1,4 milioane de decese. România se află pe locul doi, după tubercu-
loză, în privința numărului deceselor cauzate de boli infecțioase.   

„În Regiunea Europeană OMS, 15 milioane de persoa-
ne au hepatita B și aproape tot atât (14 milioane) au 
hepatita C, iar peste două treimi din cazuri se înregis-
trează în Europa de Est și Asia Centrală. Îngrijorător 
este numărul estimat în creștere de decese la nivel glo-

bal cauzate de hepatite. Principalii factori de risc includ utilizarea de 
droguri injectabile, infecția HIV, transfuziile de sânge, dar și penitenci-
arele și infecțiile nosocomiale.  Hepatita poate afecta pe oricine, iar ma-
joritatea cazurilor de hepatită sunt asimptomatice. De aceea, reco-
mandarea noastră este să vă informați la medicul dvs. de familie și, 
dacă faceți parte din categoriile cu grad înalt de risc, să vă testați. Tra-
tamentul este eficient. În ceea ce privește hepatitele A și B, vaccinarea 
este esențială în eliminarea acestei boli. Datele arată că doza de vaccin 
împotriva hepatiei B efectuată la naștere este foarte eficientă în reduce-
rea incidenței și prevalenței hepatitei B. OMS recomandă 3 pași-cheie în 
aborarea hepatitelor: servicii integrate centrate pe pacienți, accesibile 
tuturor, crearea de parteneriate cu OMS, societatea civilă și sectorul 
privat, și aplicarea unor acțiuni concrete adaptate contextului 
național, în conformitate cu planurile naționale,” precizează Dr. 
Miljana Grbic, șefa Biroului OMS pentru România.

www.hepato.ro
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Lactat dehidrogenaza
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Semnificaţia clinică
Lactat dehidrogenaza este o enzimă prezentă în citosulul 

tuturor celulelor organismului, dar este concentrată în mușchi, 
eritrocite, ficat, plămani și rinichi. Având o structură cuaterna-
ră, se poate prezenta sub mai multe forme moleculare sau izo-
enzime.LDH are 5 izoenzime de la LDH1 la LDH5, fiecare fiind 
formată din 4 subunitați sau monomeri de tip H sau M.

LDH1 este formată din 4 subunități H (heart) și este enzima 
majoritară a miocardului, țesut cu catabolism aerob al glucozei.
LDH2 are 3 subunitați H ș una M(muscle) și se întâlnește în eri-
trocite, inimă și sistemul reticulo-endotelial. LDH3(2H2M) se 
găsește preponderent în plămâni, pancreas, LDH4(1H3M) în ri-
nichi, iar LDH5(M4) în mușchii scheletici și ficat. 

Lanțurile polipeptidice H sau M sunt codificate de gene dife-
rite, iar intensitatea biosintezei celor două lanțuri este specifică 
fiecărei tip de celulă. Între lanțurile H și M sunt mici diferențe 
din punctul de vedere al structurii primare, în timp ce structu-
rile secundară și terțiară sunt atât de apropiate încât asocierile 
în oricare din variantele de mai sus se face cu ușurință. Toate 
izoenzimele catalizează același proces de oxidare cu viteze de 
reacție diferite, reacție care încheie glicoliza în condiții anae-
robe cu acumularea treptată și cumulată a energiei. De aceea 
aceste enzime sunt necesare în mușchi, care în timpul efortului 
catabolizează glucoza anaerob.

Nivelurile de lactat dehidrogenaza variază în funcție de ne-
cesarul metabolic al fiecărui țesut, de condițiile biologice și as-
pectele patologice ale organismului, fiind un indicator al afectă-
rii sau lizei țesuturilor. Are o sensibilitate și specificitate clinică 
limitată la anumite boli ce implică leziuni tisulare, fiind crescu-
tă într-o varietate de situații clinice de la condiții inflamatorii la 
neoplazii. Specificitatea acestui test nu poate fi interpretată ca 
un simplu parametru, dar este de foarte mare ajutor împreună 
cu alte investigații clinice și paraclinice. 

Valori serice normale 
0-4 zile 290-775 U/L
4-10 zile 545-2000 U/L
10 zile -2 ani 180-430 U/L

2-3 ani: 160-370 U/L
4-6 ani: 145-345 U/L
7-9 ani: 143-290 U/L
10-12 ani: 120-293 U/L
13-15 ani: 110-283 U/L
16-18 ani: 105-233 U/L
> 18 ani 100-210  U/L

Valori crescute 
l  afecțiuni hematologice

•  anemia megaloblastică- activitatea serică a LDH (în special 
izoenzima LDH1) depășește de 4-20 de ori limita superioară 
a normalului, iar tratamentul cu vitamina B12 duce la nor-
malizarea acestei valori în decurs de 10-14 zile.

•  anemii hemolitice- în cursul crizelor de deglobulinizare 
acută, creșterea activității enzimei este moderată, sub me-
dia întâlnită în anemia megaloblastică.

•  leucemii acute și cronice-pentru practica medicală o 
creștere importantă a LDH serice este considerată factor de 
prognostic rezervat.

•  limfoame -activitatea crescută a LDH reflectă răspunsul 
slab la tratament și este considerat unicul parametru, care 
are o importanță prognostică independentă.

l  tumori maligne- valorile sunt crescute la 50% dintre pacienții 
cu diverse tumori solide, aflate în stadii avansate. Cauze-
le creșterii în ser a activității unor enzime, care provin din 
țesuturile neoplazice sunt necroza, alterarea celulară cauzată 
de tratament și tulburările de permeabilitate. LDH nu este uti-
lizată în diagnosticul primar al bolii, ci pentru monitorizarea 
terapiei și evoluției bolii ca marker de linia a doua. Creșteri 
deosebit de exprimate ale LDH ului seric se constată în can-
cerele testiculare (tumori cu celule germinale), iar alături de 
unii markeri tumorali (α fetoproteina si gonadotrofina cori-
onică umană) valorile LDH orientează asupra procesului ma-
lign si eficienței chimioterapiei.

l afecțiuni cardiace 
•  în infarctul miocardic, creșterea debutează la 10 ore după 

infarct cu un maxim la 48-72 de ore(de 4 ori valoarea nor-
mală) si se menține 7-10 zile. În mod obișnuit diagnostica-
rea se facea cu ajutorul enzimelor CK, AST și LDH, CK fiind 
prima enzimă care crește, iar LDH ultima, dar cea mai per-
sistentă (în special izoenzimele LDH1 și LDH 2). Rolul său 
de indicator retroactiv al unui IMA este îndeplinit acum de 
troponinele cardiace.

•  insuficiența cardiacă acută - se poate solda cu eliberarea de 
ALT și LDH4,5 din lobii hepatici congestionați. Insuficiența 
cardiacă dezvoltată lent și progresiv nu se însoțește de mo-
dificări apreciabile ale LDH.

•  angina pectorală și pericardită nu produc creșteri ale LDH-
ului.

l  afecțiuni pulmonare – embolia și infarctul pulmonar, sarco-
idoza. În infarctul pulmonar creșterea LDH apare în intervalul 
de 24 de ore de la declanșarea durerii. Tiparul de AST în limite 
serice normale și LDH crescută, ce scade în 1-2 zile după epi-
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sodul dureros toracic este un indicativ de infarct pulmonar.
l  afecțiuni hepatice -în ciroza hepatică, icterul obstructiv și he-

patita acută virală se înregistrează creșteri moderate ale enzi-
mei, care traduc o creștere patologică a permeabilității mem-
branei hepatocitului. Testarea LDH pentru evaluarea funcției 
hepatice a devenit mai puțin importantă în timp, transamina-
zele și fosfatază alcalină fiind mai specifice față de LDH.

l  pancreatita acută-creșterea valorilor LDH apar în cadrul stării 
de șoc și a hipoxiei musculare.

l  boli renale, în special la pacienții cu pielonefrită si necroză 
tubulară acută. Nivelurile de lactat dehidrogenază serică pot 
ajuta la diferențierea necrozei tubulare acute ischemice (ATN) 
de rejetul acut după transplantul renal.

l  DELIRIUM TREMENS, alcoolism.
l  bolile musculaturii striate, traumatismele fizice, electrice și 

termice (hipotermie extremă, hipertermia malignă), arsuri, 
distrofia musculară progresivă (mai ales în stadiul incipient al 
bolii). Evaluarea bolilor musculare se face mai ușor prin inter-
mediul creatinkinazei.

l  dermatomiozita, în puseu acut.

Valori scăzute
l  postiradiere.
l  răspunsul bun la terapia citostatică din cadrul neoplaziilor.

Măsurarea LDH în alte lichide ale corpului (pleural, ascitic, 
LCR) poate ajuta la diagnosticarea exudatelor datorate procese-
lor infecțioase, inflamatorii, necrotice sau maligne. Deoarece 
lichidele corporale conțin în mod obișnuit cantități mult mai 
mici de LDH decât serul, un raport dintre lichidul corporal / 
LDH seric mai mare de 0,6 sau un nivel LDH al fluidului mai 
mare de 200 UI / L se asociază  mai frecvent cu hemoragia se-
veră sau cu un exudat. De exemplu, nivelul crescut de LDH în 
lichidul cefalorahidian poate indica meningita bacteriană sau 
virală, dacă se exclude hemoragia sau pierderea funcției barierei 
hemato-encefalice.

Eșantion recoltat – sânge venos recoltat în vacutainer fără 
anticoagulant cu /fără gel separator în orice moment al zilei, 
indiferent de ingestia alimentară. Nu este necesară o pregătire 
specială a pacientului.

Pregătirea materialului biologic și depozitarea – 
Eșantioanele se centrifughează, iar separarea serului de mate-
rialul celular se efectuează în prima oră de la recoltare. Activi-
tatea LDH este instabilă în serul refrigerat sau depozitat la -20 ° 
C/congelat; prin urmare, este de preferat ca serul să se păstreze 
la temperatura camerei, care menține activitatea LDH până la 3 
zile. Depozitarea eșantioanelor pe tuburi heparinizate cu sepa-
rator de plasmă pe bază de gel determină o pierdere de activita-
te de aproximativ 5%.

Factori de interferenţă
l  exercițiile fizice intense dinaintea testării, efortul din timpul 

travaliului pot determina creșteri ale nivelului LDH.
l  hemoliza serului determină creșteri fals pozitive ale acestei 

enzime. Din acest motiv eșantioanele hemolizate nu sunt uti-
lizate.

Metoda - Lactat dehidrogenaza (LDH) este o enzimă prezen-
tă în citosolul tuturor celulelor care catalizează conversia piru-
vatului şi NADH în lactat şi NAD+. Oxidarea NADH, care este 
monitorizată prin spectrofotometrie, este utilizată pentru mă-
surarea activităţii lactat dehidrogenazei. 

În condiții de hipoxie, piruvatul este redus cu formare de 
lactat (calea metabolică predominantă în mușchiul scheletic 
în activitate), acesta având un metabolism predominant anae-
rob. Caracteristică pentru miocard este posibilitatea de a folosi 
ca substrat energetic lactatul produs din abundența la nivelul 
musculaturii scheletice. În mod normal, 10-30% din lactatul 
sanguin este extras din miocard, el fiind oxidat intracitoplasma-
tic în piruvat sub acțiunea LDH, piruvatul fiind metabolizat mai 
departe pe calea ciclului KREBS (glicoliza aerobă).

Limita minimă de detecție - 8,8 U/L
Timp de execuție -1 zi. 
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Rețeaua națională de laboratoare 
pentru bacteriologia tuberculozei

Introducere
 Activitatea laboratoarelor de bacteriologie a tuberculozei 

(TB) este integrată în serviciile de sănătate, funcționând în 
strânsă relație cu componenta clinică a  Programului Național 
de Prevenire Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT). 
Realizarea obiectivelor PNPSCT și a Strategiei Naționale pen-
tru controlul TB este posibilă doar cu suportul laboratoarelor. 
Acestea asigură examinarea bacteriologică pentru evidențierea 
agentului etiologic al bolii. Definirea cazului de tuberculoză, 
cu inițierea tratamentului, conduita terapeutică și evaluarea 
cazului la sfarșitul curei terapeutice, fac referire la rezultatul 
examenului bacteriologic. Examenul microscopic al sputei pen-
tru evidențierea bacililor acido-alcoolo rezistenți (BAAR) face 
posibilă  identificarea rapidă și ieftină a surselor eliminatoare 
de bacili  ai  tuberculozei în cantitate mare, cu izolarea lor și  
începere  imediată a tratamentului specific, pentru întreruperea 
lanțului epidemiologic al infecției.           

Toate laboratoarele care efectuează examinări bacteriolo-
gice pentru diagnosticul TB alcătuiesc Rețeaua națională a 
laboratoarelor de micobacteriologie, cunoscută și ca  Rețeaua 
națională a laboratoarelor TB. 

Între laboratoarele rețelei există o relație de interdependență, 
de la nivelul de bază spre laboratoarele de referință și in-
vers. Această interdependență definește de fapt “ rețeaua ”, 
care se suprapune în linii mari componenței clinice, ambele 
desfășurându-și activitatea integrat în PNPSCT.

Existența rețelei permite aplicarea tehnicilor standardizate la 
nivelul întregii țări; se pot obține informații necesare planificării 
și evaluării activității la toate nivelurile; se pot obține informații 
privind activitatea de diagnostic și identificarea eventualelor 
dificultăți, cu corectarea lor. Tot datorită existenței rețelei labo-
ratoarelor este posibilă  aprecierea tendinței confirmărilor bac-
teriologice, creșterea procentului confirmărilor bacteriologice a 
cazurilor constituind cel mai bun indicator operațional pentru 
un program eficient.

Structura reţelei de laboratoare
În funcție de gradul de competență și complexitate deose-

bim:
l Laboratoare de nivel I – de bază. Asigură detectarea ca-

zurilor prin examen microscopic. Nu mai corespund cerințelor 

actuale pentru controlul TB.
l Laboratoare de nivel II- intermediar. Asigură efectuarea 

de examen microscopic pentru evidențierea BAAR (bacilli aci-
do-alcoolo rezistenți) și cultura pentru evidențierea micobacte-
riilor, cu identificarea Complexului M. tuberculosis. 

l Laboratoare de nivel III. Asigură efectuarea de examen 
microscopic pentru evidențierea BAAR, cultură cu identificarea 
Complexului M. tuberculosis și antibiograma pentru  micobac-
terii. La acest nivel se face instruirea personalului din labora-
toarele din județ, supervizarea activității din județ, precum și 
cercetare operațională sub îndrumarea  laboratorului Național 
de Referință (LNR).

l Laboratorul Național de Referință este nivelul la care se 
realizează coordonarea, planificarea, organizarea, monitoriza-
rea și evaluarea rețelei. Aici este instruit personalul cu studii 
superioare din laboratoarele județene. Desfășoară activitate de 
supervizare, asigurare a calității, de informare și management 
al resurselor.

Evaluarea comparativă a rezultatelor obținute în laboratoare 
diferite este posibilă doar în condițiile în care în toate labora-
toarele se lucrează  folosind  aceleași  protocoale de lucru, cu 
același mod de interpretare și exprimare a rezultatelor.

Tehnicile de lucru standardizate:
•  fac posibilă aplicarea corectă, în toate laboratoarele din țară, 

a tehnicilor care sunt cel mai bine adaptate serviciilor de să-
nătate;

•  se propun la nivelul laboratoarelor de referință (LNR) prin 
consultare între specialiști, sunt analizate, corectate dacă este 
nevoie, sunt aprobate de LNR și în final sunt aplicate în rețea 
ca standarde tehnice, devenind obligatorii.

•  aplicarea lor corectă face necesar un sistem permanent de 
educare și informare.    Analizele periodice ale rezultatelor 
obținute în rețea ne permit să apreciem dacă tehnicile sunt 
aplicate corect în timp și dacă rezultatele sunt cele scontate. 
Sistemul de asigurare a calității împreună cu vizitele de îndru-
mare și control pot asigura menținerea  calității  rezultatelor 
de laborator în timp.

Tehnicile standardizate trebuiesc revizuite periodic și adap-
tate în acord cu evoluția rezultatelor obținute, dar și cu reco-
mandările Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului pentru 
Controlul Bolilor în Europa, ECDC-Stockholm.

Pentru managementul resurselor este necesară cunoașterea 
și programarea lor.

Resursele sunt analizate din punct de vedere cantitativ și ca-
litativ pe baza informațiilor care se obțin  în urma vizitelor în 
laboratoare și completarea de chestionare tip-rapoarte.

Planificarea activității în rețea trebuie să țină seama de re-
sursele umane, dotarea cu aparatură și echipamente de labora-
tor, dar și de resursele financiare disponibile.

După cunoașterea resurselor este posibilă stabilirea 
priorităților. Se va opta pentru acțiunea cu cel mai mare impact, 
la costul minim. Analiza și eșalonarea în timp a activităților me-
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nite să îmbunătățească performanțele diagnosticului bacterio-
logic al  tuberculozei se va face de către managerul de laborator 
TB împreună cu managerul de program, epidemiologul și auto-
ritatea medicală locală.

Activitățile vor fi programate pentru o perioadă dată, cu pre-
cizarea scopului, obiectivelor și termenelor. La termenul fixat 
se va face evaluarea rezultatelor obținute.

La baza instruirii personalului pentru diagnosticul de la-
borator al TB trebuie să fie Ghidul național de diagnostic TB. 
Acesta va permite însușirea tehnicilor standardizate de lucru 
pentru fiecare nivel de laborator, în funcție de profilul de acti-
vitate. Instruirea medicilor și personalului cu studii superioare 
care va lucra în laborator se va face în LNR, în funcție de zona 
de arondare, în mod organizat, astfel încât numărul persoane-
lor aflate în curs de pregătire teoretică și practică la un moment 
dat  să fie de 2-5.  Durata trebuie să fie de 5-10 zile, având în 
vedere responsabilitățile pe care cei instruiți le vor avea în la-
borator. Evaluarea aplicării cunoștintelor însușite și menținerea 
performanțelor diagnostice în timp se face prin control extern 
al calității și printr-un sistem planificat de vizite de îndrumare 
și control pentru fiecare nivel de laborator.

       Pentru buna funcționare a rețelei este necesară cunoașterea 
detaliată a situației laboratoarelor. Aceasta se realizează prin 
raportare anuală și activitate de supervizare de la nivelul ime-
diat superior. Rapoartele anuale către Laboratorul Național de 
Referință se fac începând cu anul 2000. Formatul standardizat 
al raportului a suferit modificări de-a lungul timpului, prin so-
licitarea de informații referitoare la metodele noi de diagnostic 
folosite, controlul infecției și condițiile de biosiguranță, acredi-
tarea.

Știm astfel că din anul 2000, de la 188 laboratoare, rețeaua a 
ajuns să numere 94 laboratoare în prezent. Scăderea s-a dato-
rat în special reducerii numărului laboratoarelor care efectuau 
doar examinări microscopice, investigare insuficientă pentru 
condițiile dezvoltării actuale, când ar trebui să fie oferite servi-
cii egale, nediscriminative, tuturor pacienților. Conform Strate-
giei Naționale de Control al TB, până în anul 2020 ar trebui să 
funcționeze 50 laboratoare, cu dotarea necesară pentru asigu-
rarea cu servicii moderne de diagnostic rapid, de calitate, pen-
tru toți cetățenii, nediscriminativ. 

Volumul de lucru s-a 
redus treptat, de la peste 
720.000 produse prelu-
crate, la 350.000. Scăde-
rea aceasta a urmat cursul 
endemiei de tuberculoză, 
cu scădere de la 142 / 
100.000 locuitori, la 64 
/100.000 locuitori. 

Din anul 1999 s-au 
folosit metode rapide 
pentru cultivarea mico-
bacteriilor în mediul li-
chid, în sistem automat, 
în mod discontinu, în 16 
laboratoare, în funcție 
de bugetul disponibil. În 
anul 2017, un număr de 

23 laboratoare au raportat rezultate pentru cultivare în mediul 
lichid, cu avantajul înjumătățirii timpului de obținere al rezul-
tatului culturilor, de la 24-28 zile în mediul solid-clasic, la 14-17 
zile.

Dacă în anul 2013 doar un laborator folosea metode de bi-
ologie moleculară, în prezent 28 de laboratoare sunt dotate cu 
echipamentul necesar pentru această categorie de teste. 

Instruirea personalului s-a realizat preponderant prin cur-
suri în cadrul unor proiecte cu  finanțare externă, fără continu-
itate. Este în derulare un proiect destinat dezvoltării resurselor 
umane, în cadrul căruia vor fi instruiți 72 specialiști din labora-
toarele TB. 

Pentru susținerea pregătirii profesionale au fost elaborate și 
distribuite în laboratoarele rețelei, de-a lungul anilor, ghiduri 
pentru diagnosticul de laborator al TB (1998, 2005, 2010, 2017). 

Dacă vârsta mediană a medicilor se menține în jurul a 50 de 
ani, a biologilor/ biochimiștilor în jurul a 44 ani, vârsta mediană 
a asistenților din laboratoarele TB a crescut de la 41 ani în anul 
2000, la 48 ani în prezent. Faptul atrage atenția, deoarece aceas-
tă categorie de personal reprezintă presonalul de execuție, che-
mat să aplice metodele noi, moderne de laborator. Este necesară 
motivarea personalului pentru atragerea spre o activitate cu risc 
crescut de infecție, uneori monotonă, în care trebuie depășită 
zilnic repulsia față de probele care trebuie prelucrate, sputele 
purulente. 

Informațiile referitoare la echipamentele deținute de labo-
ratoare completează datele necesare planificării achizițiilor la 
nivel centralizat, în cadrul unor proiecte.

Supervizarea, vizitele de îndrumare și control efectuate de 
specialiști bine pregătiți în domeniu (Grupul de Lucru de Labo-
ratoare TB) au început în anul 2006, dar activitatea a fost spora-
dică datorită finanțării inconstante. 

   Asigurarea calității examinărilor bacteriologice, aspect im-
portant în cadrul analizei rețelei, este posibilă prin cunoașterea 
responsabilităților de către personalul  încadrat în aceste labora-
toare, pe niveluri de activitate și competență.  Odată cunoscute 
responsabilitățile personalului, devine necesară stabilirea cri-
teriilor și modalităților de evaluare periodică a performanțelor 
fiecărui laborator, care se regăsesc în manualele de laborator 
aprobate de către Ministerul Sănătății în 2017 (Fig).
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Studiile clinice contribuie 
semnificativ la sănătatea 
și bugetul unei țări, 
aducând beneficii 
pentru pacienți, investigatori 
și pentru întregul sistem 

I nvestițiile totale în studii clinice realizate de companii și 
sponsori au reprezentat contribuții la bugetul de stat de 
aproximativ 19,8 milioane de EUR în 2019. Acestea s-au tra-

dus într-o economie minimă a Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate (CNAS), generată de studiile clinice din 2019, de 5,3 mil 
EUR în cazul afecțiunilor oncologice și de 4,1 mil EUR în cazul 
afecțiunilor cardiovasculare, arată un studiu realizat de compa-
nia de consultanță, audit de date și tehnologie, IQVIA. 

Raportul Studii Clinice – investiții străine în România, rea-
lizat pentru Asociația Română a Producătorilor Internaționali de 
Medicamente (ARPIM) și Asociația Companiilor Coordonatoare 
de Studii Clinice în România (ACCSCR), a fost lansat în cadrul 
unei dezbateri la care au participat reprezentanți ai pacienților, 
autorități, medici și reprezentanți ai companiilor farmaceutice și 
ai companiilor coordonatoare de studii clinice. Diminuarea con-

tinuă a numărului de studii clinice derulate în România a consti-
tuit principalul motiv pentru care cele două asociații au solicitat 
IQVIA România un studiu care să ofere o perspectivă mai amplă 
asupra acestui domeniu pentru toate părțile implicate.

Deși este considerată o țară cu potențial pentru studii clini-
ce, performanțele României în atragerea acestora înregistrează 
o tendință descendentă, numărul de studii scăzând drastic înce-
pând cu anul 2008. România (98 studii clinice) rămâne în urma 
țărilor mai mici, precum Bulgaria (108) și Ungaria (207), ca şi nu-
măr de studii clinice efectuate în 2019. Dacă numărul de studii cli-
nice la un milion de oameni ar fi aliniat la nivel de țară cu cele mai 
performante țări din regiune, piața studiilor clinice din România, 
de doar 72 milioane EUR, ar putea avea potențialul de a atinge 
802 milioane EUR și chiar 1,4 miliarde EUR prin comparație cu 
cele mai performante țări din UE. 

l  Investiţiile totale în studii clinice realizate de companii şi sponsori însumează 
72,02 mil EUR în 2019.

l  8.988 de pacienţi ce vor fi  înrolaţi în studiile clinice demarate în 2019 aduc o 
economie majoră la bugetul de stat.

l  Cu toate acestea, performanţele României în atragerea de studii clinice 
înregistrează o tendinţă descendentă, ţara noastră fiind în urma ţărilor mai 
mici ca şi număr de studii clinice efectuate în 2019.
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Țările dezvoltate din Europa precum Franța, Marea Britanie și 
Germania domină piața cu mii de studii clinice începute în peri-
oada 2015 – 2019,  Franța înregistrând 10.000 de studii clinice în-
cepute în perioada menționată. În aceeași perioadă, în România 
au fost demarate 692 de studii clinice, țara noastră fiind în urma 
unor țări precum Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria.

Principalul investitor este sectorul farmaceutic, având cea mai 
ridicată rată de investiții în cercetare și dezvoltare (~164 miliarde 
EUR cheltuiți în 2018 la nivel global, cu o creștere continuă de 
3-4% pe an). 
Beneficii pentru buget şi pentru pacienţi

2.783 pacienți cu boli cardiovasculare sunt tratați prin studii 
clinice demarate în 2019, cu un cost mediu per pacient suportat 
de CNAS de 1.482 EUR. Aceste studii clinice aduc o economie la 
bugetul CNAS estimată la 4,1 milioane de euro. În cazul bolilor 
oncologice, 1.760 de pacienți sunt tratați în studii clinice demara-

În medie, doar unul-doi din fiecare 15.000 de compuși chimici 
sintetizați în laboratoare vor trece cu succes etapele de dezvol-
tare necesare pentru a deveni un medicament care să ajungă la 
pacienți. Studiile clinice sunt necesare pentru a dezvolta medi-
camente și vaccinuri care salvează vieți și sunt cruciale în peri-
oadele de pandemie. Deși nu există încă opțiuni terapeutice sau 
preventive pentru COVID-19, există numeroase studii în care 
investigațiile clinice ale medicamentelor noi și existente se află în 
creștere exponențială. 

Principalele avantaje percepute ca urmare a desfășurării de 
studii clinice pentru o economie și comunitate sunt accesul la 
tratamente de înaltă calitate pentru pacienți, retenția personalu-
lui medical, contribuția la sistemul public de sănătate, accesul la 

te anul trecut, costul mediu per pacient fiind 3.021 EUR și aduce 
economii la buget de 5,3 milioane EUR. 6.561 pacienți sunt testați 
gratuit cu RMN/CT prin studii clinice, realizând o economie pen-
tru buget de peste 341.000 EUR. 

“Un medicament de ultimă generație are în spate un pro-
ces de cercetare și dezvoltare care durează între 10 – 15 ani și 
care presupune investiții de aproximativ 2 miliarde de euro din 
partea companiei. Studiile clinice reprezintă o etapă esențială 
în dezvoltarea de noi medicamente. Sunt, de altfel, cea mai lun-
gă și cea mai costisitoare etapă. Dincolo de beneficiile evidente 
pentru economie, este important să înțelegem că un pacient care 
participă la un studiu clinic primește un medicament inovator, 
la care nu ar avea altfel acces, este monitorizat în permanență 
și beneficiază, per ansamblu, de o îngrijire medicală apropiată 
de standardele europene”, a declarat Dan Zaharescu, Director 
Executiv ARPIM. 

investigaţii paraclinice de înaltă calitate pentru pacienți,  educația 
și dezvoltarea profesională a cercetătorilor, contribuția la econo-
mie, transferul tehnologic și de cunoştinţe. 

Întârzieri semnificative în procesul de aprobare
Numărul de studii clinice aprobate de Agenția Națională a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din  România (AN-
MDMR) a ajuns la un maxim de 266 în 2008, înregistrând apoi 
scăderi majore în ultimii 11 ani (-39%). Cu 163 de studii aprobate 
în 2019 și cu doar 10 studii la un milion de locuitori, România în-
registrează un număr mic de studii clinice în derulare raportat la 
populație, doar Moldova fiind în urma noastră la nivel european, 
cu 7 studii la un milion de locuitori. 
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În ciuda eforturilor de a reduce întârzierile, numărul de zile 
dintre data depunerii studiului și aprobarea ANMDMR este de 5 
până la 8 ori mai mare decât termenul legal de 60 de zile. Timpul 
mediu de aprobare a scăzut de la 355 de zile în 2018, la 301 zile în 

Potrivit studiului, în cadrul căruia au fost intervievați și o serie 
de actori cheie din acest domeniu, asociațiile de pacienți consi-
deră că întârzierile mari în procesul de aprobare reprezintă una 
dintre barierele în dezvoltarea pieței de studii clinice, cauzată de 
factori precum birocrația procesului de aprobare și reticența AN-
MDMR de a face reformele necesare pentru îmbunătățirea proce-
sului de reglementare.  Alte probleme majore sunt reprezentate 
de lipsa de informare în rândul pacienților privind studiile clini-
ce, lipsa de transparență a autorităților și lipsa de motivare a me-
dicilor de a se angaja și a promova în rândul pacienților studiile 
clinice, din cauza resurselor de timp limitate, impredictibilității 
privind compensarea unor tratamente inovative în viitor și a în-
târzierilor de aprobare a studiilor clinice. 

Soluţii pentru o piaţă mai performantă
În urma studiului și a interviurilor cu actorii cheie din dome-

2019, însemnând 3 sferturi de an, cu un maxim de aproape un an 
și jumătate. În ultimii 4 ani, cea mai lungă perioadă pe care com-
paniile au așteptat-o să obțină aprobarea ANMDMR a atins mai 
mult de un an și jumătate. 

niu, au fost identificate 3 domenii cheie pentru a dezvolta piața 
de studii clinice din România. 

Primul dintre acestea vizează simplificarea procedurii de 
aprobare prin găsirea unor soluții pentru  alocarea unor resurse 
corespunzătoare din partea ANMDMR pentru evaluarea studiilor 
clinice și îmbunătățirea procesului de aprobare prin implemen-
tarea unor reforme și prioritizări. Punerea în practică a legii 134/
Aug 2019 de Reorganizare a ANMDMR ar fi de un real folos în 
acest sens.

Al doilea domeniu de îmbunătățit este creșterea informă-
rii publice printr-un acces mai bun al pacienților la informații 
(website dedicat, transparentizarea informațiilor din partea AN-
MDMR) și prin campanii de informare despre scopul și procesul 
unui studiu clinic. Cel de-al treilea domeniu vizează creșterea 
capacității site-urilor prin crearea unor unități dedicate pen-
tru cercetarea clinică.  



https://amlr.medical-congresses.ro/
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iPONATIC - 
SISTEM AUTOMAT 

POCT REAL-TIME PCR

SLAN-96S - SISTEM REAL-TIME PCR

LAB-AID 824s - SISTEM AUTOMAT EXTRACȚIE ACIZI NUCLEICI 

SLAN ®-96S – sistem automat de diagnostic 
molecular, pentru detecția rapidă și precisă, 
calitativă sau cantitativă a acizilor nucleici extrași 
din probe biologice.
• Capacitate: 96 de godeuri.
•  Reactivi dedicați pentru efectuarea testului de 

detecție a  virusului SARS-CoV-2.
• Sistem optic: LED.
•  Canale fluorescență: Ch1 FAM/ SYBR Green; 

Ch2 VIC/HEX/ JOE/ TET; Ch3 ROX/ Texas Red; 
Ch4 CY5

Tehnologie inovatoare, iPonatic - sistem complet 
automat de diagnostic molecular. Echipament 
compact, portabil, dotat cu platformă de extracție și 
purificare a materialului genetic complet automată 
și cu thermocycler. iPonatic, soluția ideală pentru 
diagnosticul molecular rapid și de încredere. 
• Tehnologie Real-Time PCR.
• Oferă rezultate în 30 de min.
•  Reactivi dedicați pentru efectuarea testului de detecție 

a virusului SARS-CoV-2.
• Afișare în timp real a curbei de amplificare.
• Sistem de operare intuitiv, ușor de utilizat.
• Sistem optic: LED. 
• Patru canale: CH1, CH2, CH3, CH4/ 470 nm, 525 nm, 
580 nm, 635 nm.

Lab-Aid 824s - dezvoltat pentru izolarea și 
purificarea acizilor nucleici din diferite probe 
biologice. 
• Capacitate: 24 de probe.
•  Reactivi de extracție - metoda particulelor 

magnetice.
• Funcție de încălzire, dezinfecție UV.
•  Timp de extracție redus, eficiență ridicată


