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La puți n peste trei luni de la diagnosticul primelor cazuri în orașul Wuhan, în H ubei
provi ncia C hina, pandemia SARS -C oV -2 a devenit una dintre cele mai grave l a nivel mondial
cri ze de sănătate di n ti mpurile moderne. La 31 marti e, potri vit Organi zației Mon di ale a
Sănătății, 750.890 de cazuri de boală coronavi rusă nouă (C OV ID -19) au fost diagnosti cate l a
nivel mondial cifra de decese a ati ns cifra alarmantă de 36.4051și numerel e continuă să
crească l a o rată dramati că. În ti mp ce scriem, focarul C OV ID -19 pare să fi e sub control în
Chi na datorită măsurilor adoptate de guvernul chinez, care au condus la bl ocarea a orașe
întregi și gesti onarea crizei de către si stemul național de sănătate chinez. P rincipala
creștere a cazurilor noi se observă acum în alte țări, în special , dar nu numai, în E uropa de
Vest și A meri ca de N ord. În Italia, numărul i nfecțiilor a crescut exponențial de la sfârșitul
lunii februarie 2; până la sfârșitul luni i martie, scăderea ratei noilor au fost observate cazuri,
deși este prea devreme pe ntru a confi rma o tendință favorabilă 1.
Este foarte complex și poate neconcludent să scriem despre COVID -19
în timp ce pandemia este în desfășurare. Cu toate acestea, considerăm
că este necesar să includem în al doilea număr al Transfuziei de sânge
2020 două scurte comentarii despre COVID -19 și Transfuzia Medicină,
dintre care cele mai relevante dintre colegii noștri chinezi Xiaohong Cai,
Ming Ren și colab. Care este impactul pandemiei SARS -CoV-2 asupra
medicinii pentru transfuzie?
Princi pal a problem ă clini că, si guranța sângelui, a fost di scutată de Le C hang și colegii săi
într-o recenzi e recentă 4. Autorii raportează cunoști nțele obținute în ti mpul epi demiilor
anteri oare de Coronavi rus uman, SA RS -C oV și ME RS -CoV și evidențiază diferențele cu
pandemi a actual ă, princi pala diferență fiind că pacienții cu C OVID -19 par a fi infecți oși în
peri oada de incubați e asi mptomati că. A ceasta i mpli că faptul că donatorii de sânge trebuie
eval uați cu atenți e pentru a preveni o posibilă transmitere pri n de sânge. P rin ur mare,
Centrul Național al S ângelui din Italia (C entro N azionale S angue, CNS 5) a recomandat
amânarea donatorilor care, în cele 14 zile anterioare donării, au avut febră (> 37,5 ° C ),
si mptome de infecție a tractului respi rator (tuse, di spnee, dureri de gât, rinoree) sau care au
avut contact cu un caz suspect sau confi rmat de C OVID -19. C NS a sublini at, de asemenea,
importanța institui rii procedurilor de colectare a i nformațiilor post -donare (PD I) pentru toate
donațiile. În cazul în care un centru de transfuzi e pri mește un PDI pri vind un donator
C OVID -19 confi rmat în termen de 14 zile de la donare, toate componentele de sânge
netransfuzate vor fi elimi nate și, în cazul transfuziei, medicul de referință va fi informat
imediat pentru a permite urmări rea pacienți lor. În plus, securitatea personalul ui C entrului
Donatorilor trebui e de asemenea abordată.
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Datele preliminare indică faptul că viremia este prezentă la 15% dintre
pacienți, deși cu concentrații reduse de ARN 4, ceea ce înseamnă că, în
principiu, riscul transmiterii virusului prin transfuzie nu poate fi exclus.
Eficacitatea tehnicilor de reducere a patogenului la inactivarea SARS-CoV-2
este evaluată4 și aceasta ar putea deveni o parte a unei soluții care vizează
scăderea riscului de transfuzie a trombocitelor și plasmei (dar nu și pentru
celulele roșii).

În afară de exc es ul de inv entar de s ânge, c om un pentru
multe dez as tre anterioare 10, c el m ai m are și c el m ai
carac teristic risc a fost supraagl om erația obs erv ată în unele
centre de donare, c eea c e pune în peric ol distanțarea
social ă si gură. Răs puns ul donatorilor de s ânge și al
as ociațiilor de donatori italieni es te extrem de lăudabil, dar
ac um es te res pons abilitatea organizațiilor de transfuzie să
implementez e o pl anificare m ai bună, i nvitând donatorii să
În trecut, plasma de la pacienți convalescenți a fost utilizată pentru a trata
își program ez e donați a. Aces t luc ru v a permite o m ai m are
SARS de etiologie virală; tratamentul este sigur și poate avea un efect
organizare de oam eni, prom ov ând si guranța donatorilor și a
relevant clinic dacă este inițiat timpuriu6-8. Terapia convalescentă cu plasmă pers onalul ui, prec um și o ges tionare m ai rați onală a
a fost utilizată în China pentru pacienții cu COVID-19, după cum a raportat inventarului de sânge. Ac eas ta di n urmă are o im portanță
Cai et al. 3. Există o serie de studii clinice în curs de desfășurare care
es enți ală, deoarec e nu ș tim înc ă c ât va dura pande mi a.
vizează verificarea modului în care această abordare terapeutică poate
îmbunătăți prognosticul pacienților cu COVID-199. Între timp, organizațiile de Pandemia SARS -CoV-2 im pune o înc ordare m ajoră asupra
transfuzie trebuie să se pregătească pentru a răspunde prin definirea
sistem ul ui de s ănătate din Italia, i ar profesioniștii în
caracteristicilor componentelor de sânge, resursele necesare pentru
medicina de trans fuzie își fac rolul. După depășirea
înscrierea donatorilor și criteriile pentru calificarea produsului (în conformitate pandemiei, poate fi luata în consi derare o analiză m ai
cu bunele practici de fabricație), depozitarea și eliberarea pacienților, potrivit am ănunțit ă și vom putea c om para a bordările adoptate de
măsurii de siguranță. U n grup de l ucru al S oci et ății ital iene de
organizațiile trans fuzionale din diferite țări din lum e.
hem of erez ă și m ani pul are c el ul ară (SI dEM ) și al S oci et ății
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