
 
 

1 
 

Dinamica virala a infectiei cu SARS-COV-2 și valoarea predictivă a retestării 

Stephen M. Kissler, Joseph R. Fauver , Christina Mack, et al. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.21.20217042v1 

 

Testele cantitative RT-qPCR folosite pentru detectarea infecției cu SARS-CoV-2 pot 

informa despre titrul viral in functie de valoarea Ct. Ct este numărul de cicluri termice necesare 

pentru amplificarea ARN viral eșantionat la un nivel detectabil: cu cât este mai mare concentrația 

de ARN viral eșantionat, cu atât Ct este mai mic. Corelația inversă între Ct și concentrația virală 

face ca testele RT-qPCR sa poata fi folosite atât la stabilirea diagnosticului SARS-COV-2 dar și 

la stabilirea evoluției unei persoane prin etapele cheie ale infecției, ajutând la luarea deciziilor 

clinice și de sănătate publică. Sunt prezentate concluziile unei analize prospective a testării 

longitudinale SARS-CoV-2 la  68 de persoane care au furnizat cel puțin un eșantion cu o valoare 

Ct pozitiva, în limita de detectare (<40). Folosind valorile Ct și metadatele clinice asociate, s-au 

identificat 46 de persoane cu probabilitate de infectie acuta cu SARS-CoV-2, restul 22 indivizi  

prezentand  eliminare continuă de ARN SARS-CoV-2 din cauza unei infecții apărute înainte de 

perioada studiului. Persistența eliminării ARN poate dura săptămâni după o infecție acută și pare  

să reprezinte un ARN neinfecțios decât virusul infecțios. Dintre cele 46 de persoane cu infecții 

acute, 13 au raportat simptome în momentul diagnosticului.  

Concluzii. În medie, indivizii simptomatici și asimptomatici au atins vârfuri asemănătoare 

ale concentrației ARN-viral într-un interval de timp similar( 2,9 vs 3 zile), dar răspândirea acută 

virală a durat mai mult la persoanele simptomatice (10,5 zile vs 6,7 zile ). Acest lucru a condus la 

o durată ușor mai lungă a infecției acute la simptomatici vs. asimptomatici. Pentru toți indivizii, 

indiferent de simptome, valoarea medie a vârfului Ct, durata proliferării virale,  durata clearance-

ului și durata eliminării virale acute (viral shedding) au fost de 22,4 Ct,  2,7 zile,  7,4 zile și 10,1 

zile. La nivel individual s-a găsit o variație importantă în ceea ce privește vârful Ct, duratata etapei 

de proliferare și a clearance-ului. Raportul oferă primele date cuprinzătoare despre dinamicile RT-

qPCR- Ct  în faza precoce a infecției cu SARS-CoV-2. Repetarea testului PCR  ajută la precizarea  

stadiului infecției: infecție activa (faza de proliferare urmată de faza de clearance) și stadiul 

persistent. În timp ce un singur test poate informa dacă un pacient se află fie în stadiul acut de 

eliminare a ARN-ului fie în stadiul persistent, un test ulterior identifică dacă concentrațiile de ARN 
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virale cresc sau scad. Al doilea test PCR efectuat dupa  2 zile de la  primul test PCR pozitiv, a 

indicat una din 3 posibilități: cresterea concentrației de ARN viral, scăderea sau  persistența unui 

nivel scazut. Când un test pozitiv este urmat de un al doilea test cu Ct mai mic (deci concentrație 

mai mare de ARN) este foarte probabil asociat cu o infecție activă . Deasemenea, un test pozitiv 

urmat de un al doilea test cu Ct mai mic este mai probabil asociat cu faza de proliferare decât cu 

faza de clearance. Deoarece contagiozitatea variază pe parcursul unei infecții, rezultatele indică,  

modul în care valorile și dinamica Ct pot informa despre natura și durata intervențiilor necesare 

pentru a reduce riscul transmiterii ulterioare. Studiul de fata a utilizat o esantionare prospectivă pe 

indivizi infectați proveniti din ambulator, pentru a caracteriza dinamicile virale complete din 

stadiul presimptomatic si la asimptomatici. Acest lucru a permis evaluarea diferențelor dintre etapa 

de proliferare și cea de clearance viral la indivizii cu sau fără simptome. Deoarece evoluția 

dinamica a ARN-ului viral din infecția precoce simptomatică s-a dovedit asemănătoare cu cea din 

infecția asimptomatică, se  demonstrează necesitatea screeningului SARS-CoV-2, indiferent de 

simptome. Progresia rapidă de la un test negativ la o valoare de vârf Ct  dupa 2-4 zile oferă suportul 

empiric pentru screening și strategiile de supraveghere care folosesc teste rapide pentru  

identificarea persoanelor infecțioase.  
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