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STUDIU PRELIMINAR PRIVIND STATUSUL PROCOAGULANT ÎN 
INFECȚIA CU SARS-CoV2

INTRODUCERE

MATERIAL ȘI METODĂ

Text

Având în vedere lotul studiat, cei mai mullți pacienți au fost de gen masculin, cu vârste cuprinse între 35-80
ani, cu proveniență din mediu urban.

Trombozele cele mai frecvente au fost localizate la nivelul venelor profunde ale membrelor inferioare, fiind
urmate de tromboza venelor pulmonare. Ulterior se regăsesc trombozele arterelor, cu o pondere mai mare la
nivelul vaselor cerebrale. S-a remarcat de asemenea prezența ischemiilor acute de membre, a infarctului
miocardic acut, cât și a infarctului carotidian, cele mai puține cazuri fiind reprezentate de infarctul
mezenteric.

Printre comorbiditățiile cel mai des întâlnite se numără afecțiunile cardio-vasculare, diabetul zaharat,
obezitatea și patologia neoplazică.

În continuarea studiului prezent, pe lângă datele menționate mai sus, se încearcă evidențierea și a altor
posibile asocieri, precum cele între rezultatele paraclinice, diferite clase de medicamente și dezvoltarea
trombozelor cât și între dozele și tipurile de anticoagulante administrate pe perioada internării și cele
recomandate postexternare. Scopul esențial este de a demonstra eficacitatea anticoagulantului în doze
corespunzătoare în funcție de anumite scoruri la pacientul cu SARS-CoV2 pentru prevenirea apariției
trombozelor.

REZULTATE

Text  

Dovezile acumulate au arătat că apariția
complicațiilor tromboembolice în infecția cu SARS-
CoV2 sunt unul dintre principalele motive pentru
deteriorarea bruscă și deces.

Relația cauzală, bidirecțională dintre inflamație și
tromboză este bine stabilită. COVID-19 provoacă o
stare profund pro-inflamatorie, după cum reiese din
mai multe rapoarte de niveluri crescute de proteina C-
reactivă, lactat dehidrogenază, feritină,
interleukină-6 și D-dimeri. Nivelurile de IL-6 și
fibrinogen se arată că se corelează între ele la
pacienții cu COVID-19, oferind credibilitate ideii de
tromboză inflamatorie.

Eliberarea excesivă de citokine contribuie la tromboză
prin multiple mecanisme, inclusiv activarea
monocitelor, neutrofilelor și endoteliului, toate
acestea generând o stare protrombotică.

DISCUȚII

Text
Depistarea precoce și tromboprofilaxia în timp
util pot reduce incidența trombozei.

Riscul de tromboză este în intervalul în care unii
experți ar sugera o doză mai agresivă de
tromboprofilaxie a anticoagulantelor sau chiar
anticoagulare empirică cu doze terapeutice
pentru prevenirea tromboembolismului venos.

Prin urmare, toți pacienții adulți spitalizați cu
COVID-19 trebuie să primească anticoagulare
adecvată, cu excepția cazului în care riscul de
sângerare depășește pericolul de tromboză

CONCLUZII

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-hypercoagulability
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.631335/full
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773516

BIBLIOGRAFIE

Tromboza este o cauză majoră de morbiditate
și mortalitate în boala COVID-19. Tromboza
venoasă profundă (TVP), embolia pulmonară
(EP), infarctul cerebral (IC) și infarctul
miocardic (IM) au fost raportate la pacienții cu
COVID-19.
Acumularea de dovezi susține noțiunea că
hipercoagulabilitatea SARS-CoV-2 implică un
mecanism unic de trombo-inflamație
declanșat de infecția virală, provenind din
vascularizația pulmonară.
Pe baza literaturii recente, nu există nicio
îndoială că pacienții cu afecțiuni critice cu
comorbidități anterioare cunoscute, precum
diabetul, HTA și boala coronariană, prezintă un
risc crescut de complicații ale
tromboembolismului arterial și venos.
Anticoagularea pare să îmbunătățească
rezultatele la pacienții cu COVID-19 bolnavi
critici, potrivit unui raport timpuriu din China,
precum și a unei serii mai mari din New York.

Studiul a fost realizat pe un lot de 120 de pacienți
internați în cadrul SCJUS de la debutul pandemiei până
la sfârșitul lunii decembrie 2020, care au fost
diagnosticați cu virusul SARS-CoV2 și care au dezvoltat
un episod de tromboză venoasă sau arterială. Au fost
luate în evidență date cu caracter general,
comorbidități și datele oferite de investigațiile
paraclinice. Au pledat în pricipal datele de laborator,
precum d-dimeri, markerii inflamatori,
hemoleucograma, cât și imagistica bazată pe scorul de
severitate al afectării pulmonare. Totodată, a fost
analizată și medicația pe perioada spitalizării si
postexternare.
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