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REZUMAT
Cunoştinţele legate de manifestările din infecţia SARS-CoV-2 se îmbogăţesc permanent pe măsură ce apar 
tot mai multe raportări legate de boală. Anosmia, care nu fusese legată de infecţia SARS-CoV-2 la începutul 
pandemiei, prin dovezile apărute, a devenit ulterior un simptom important al bolii. În lucrarea prezentată, am 
studiat corelaţii între acest simptom şi contextul patologic complex al pacienţilor. Utilizând tehnici statistice, 
am demonstrat că anosmia poate fi considerată un predictor independent pentru prelungirea perioadei de 
infecţie şi, implicit, de spitalizare la pacienţii din lotul studiat.
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INTRODUCERE

Infecţia SARS-CoV-2, prin noutatea ei, prin pleo-
morfismul simptomatologiei şi prin complicaţiile apă-
rute, a pus lumea medicală în faţa unor provocări deo-
sebite. Aflate într-o continuă evoluţie, cunoştinţele 
despre boală au fost îmbogăţite prin observaţii şi stu-
dii efectuate în intreaga lume, schimbând rapid per-
spectivele asupra acestei afecţiuni. Astfel, dacă, în 
primele articole apărute, febra, tusea şi dispneea re-
prezentau cele mai importante elemente pentru defini-
ţia de caz clinic [1,2], ulterior, alte simptome au între-
git tabloul clinic sugestiv al bolii. Astfel, anosmia, 
care nu apăruse în primele raportări ale cercetătorilor 
din China [3] şi a fost iniţial semnalată anecdotic pe 
reţele de socializare în februarie-martie 2020, a deve-
nit un simptom frecvent întâlnit în toate studiile actu-
ale. Studiile apărute în ultima vreme raportează că 

tulburările de olfacţie apar cu o frecvenţă cuprinsă 
între 38 şi 86% [4,5,6]. Această mare variaţie se expli-
că prin faptul că în majoritatea lucrărilor publicate nu 
s-a putut face o evaluare obiectivă a acestui simptom,
datele fiind obţinute, în cea mai mare măsură, prin au-
toevaluarea pacienţilor. Mecanismul apariţiei anosmi-
ei nu este încă elucidat pe deplin, dar cei mai mulţi
autori sunt de părere că nu există o afectare neuronală,
mecanismul fiind dat de inflamaţia locală a epiteliului
din regiunea olfactivă. Se cunoaşte că, spre deosebire
de neuroni, care nu prezintă receptori ACE2, implicaţi
în pătrunderea intracelulară a virusului, celulele epite-
liale de la acest nivel exprimă o mare cantitate a aces-
tui receptor [7]. Aceste constatări indică faptul că dis-
funcţia olfactivă este un simptom important al
COVID-19 [8] şi că poate fi considerat un marker bun
de apariţie a infecţiei în populaţie.
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Lucrarea de faţă evaluează anosmia în interrelaţie 
cu simptomatologia bolii, gravitatea şi perioada de in-
ternare a pacienţilor, comparând rezultatele obţinute 
la lotul studiat cu datele din literatură. 

OBIECTIV

Evaluarea anosmiei ca factor predictiv în evoluţia 
infecţiei cu SARS-CoV-2.

MATERIALE ŞI METODE

Alcătuirea lotului

În această lucrare, am utilizat datele medicale ale 
pacienţilor internaţi în Secţia a II-a Clinică a Spitalu-
lui de Boli Infecţoase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“ 
din Bucureşti, în urma semnării de către aceştia a con-
simţământului informat. În alcătuirea lotului, i-am 
considerat eligibili pe primii 100 de pacienţi internaţi 
în Clinica II Boli Infecţioase Adulţi, internaţi înce-
pând cu data de 28 martie 2020, dată la care aici au 
fost admişi primii bolnavi infectaţi cu SARS-CoV-2. 
Criteriile de excludere au fost: pacienţi care nu au 
semnat consimţămintele informate şi cei care nu au 
putut da informaţii asupra simţului olfactiv. Astfel, au 
fost excluşi 8 pacienţi: 2 copii cu vârste sub 5 ani şi 6 
pacienţi vârstnici cu afecţiuni neuropsihice degenera-
tive, lotul fiind completat cu următorii 8 pacienţi in-
ternaţi cronologic, care îndeplineau criteriile de inclu-
dere. Modalitatea de evaluare a fost prin întrebări 
directe şi prin oferirea spre a mirosi a unor substanţe 
puternic odorizante (dezinfectanţi cu alcool), pacien-
ţii fiind invitaţi să îşi evalueze atât prezenţa simţului 
olfactiv, cât şi calitatea acestuia.

Metode statistice utilizate

Datele de la pacienţi au fost colectate în fişier Ex-
cel, iar prelucrarea statistică a fost realizată utilizând 
IBM SPSS v.20 şi Medcalc® – versiunea online. Da-
tele scalare (date continue) au fost analizate cu testul 
F (pentru cele cu distribuţie normală) si cu teste 
nonparametrice pentru cele cu distribuţie nonnorma-
lă. Datele categoriale au fost analizate cu testul Pear-
son-Chi pătrat (pentru tabele de tip 2x2) si cu testul 
pentru exactitate Fisher (pentru tabele mai mari de 
2x2). Pentru identificarea factorilor de risc, s-au reali-
zat regresii liniare (pentru datele continue) şi regresii 
logistice binomiale (date dihotomice). Nivelul critic 
de probabilitate pentru testele statistice a fost p < 0,05.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Lotul studiat a fost alcătuit din 49 de femei şi 51 de 
bărbaţi, cu vârste cuprinse între 5 şi 72 de ani, media-
na vârstelor fiind de 41 de ani. Mediana vârstelor a 
fost de 41 de ani la femei şi 40 la bărbaţi. Distribuţia 
pe vârste este redată în figura 1.

FIGURA 1. Distribuţia pe grupe de vârste

La pacienţii simptomatici, debutul clinic a fost an-
terior momentului internării cu 4 zile (mediana valori-
lor). În cazul pacienţilor asimptomatici, am luat în 
considerare ziua internării, care a coincis de cele mai 
multe ori cu momentul testului PCR-SARS-CoV-2 
pozitiv. 

Simptomatologia descrisă de pacienţi la momentul 
debutului clinic sau apărută ulterior este sintetizată în 
figura 2.

FIGURA 2. Principalele simptome apărute la pacienţii 
internaţi

Se constată că tusea a fost simptomul inaugural cel 
mai des intâlnit la lotul studiat, urmată de febră, anos-
mie, cefalee şi mialgii. La pacienţii la care au apărut 
febra şi astenia, acestea au fost întâlnite doar la debut, 
în timp ce restul simptomelor au apărut atât de la înce-
put, cât şi pe parcursul bolii. Global, simptomatologia 
întâlnită a fost în ordinea frecvenţei: tusea (66%), 
anosmia (40%), diareea (37%), febra (36%), cefaleea 
(31%), mialgiile (28%). În lotul studiat, astenia a fost 
intâlnită cu frecvenţa cea mai mică (13%). Compa-
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rând cu alte studii [3,9,10], am constatat că febra şi 
astenia au apărut cu o frecvenţă mai redusă în lotul 
nostru, în timp ce diareea şi cefaleea au avut o frec-
venţă mai mare de apariţie. Anosmia şi disgeuzia s-au 
încadrat în intervalele procentuale descrise în literatu-
ră.

În continuare, am evaluat zilele de apariţie şi per-
sistenţa principalelor simptome apărute la pacienţii 
studiaţi. Am reprezentat grafic, calculând valorile me-
dii, zilele de apariţie şi persistenţa principalelor simp-
tome apărute (figura 3).

Cum era de aşteptat, tusea a avut perioada cea mai 
lungă de manifestare (9,8 zile), urmată de anosmie şi 
disgeuzie, cu durată medie de aproximativ 7 zile. Ul-
timele două simptome au apărut, în medie, la aproxi-
mativ 3 zile de la debut. Ultimul element apărut cro-
nologic în evoluţia bolii pare a fi diareea, la peste 4 
zile de la debut. Apariţia acestui simptom poate avea 
o cauzalitate mixtă, atât în contextul infecţiei SARS-
CoV-2, cât şi al hidroxiclorochinei, administrată con-
form protocolului naţional de tratament [11,12]. 

Fiind al doilea simptom ca frecvenţă şi persistenţă, 
am studiat anosmia în corelaţie cu celelalte simptome 
şi cu evoluţia bolii (tabel 1).

În tabelul 1 se constată că vârsta şi indicele de 
masă corporală al pacienţilor (IMC) nu influenţează 
apariţia anosmiei, însă sexul feminin este mult mai 
afectat decât cel masculin, observaţie care a mai fost 
întâlnită în literatură [5,6]. În ceea ce priveşte sexul 

feminin, nici vârsta (p = 0,685) şi nici IMC (p = 0,253) 
nu s-au corelat cu anosmia. În plus, am comparat pa-
cienţii cu IMC peste 31 cu cei cu IMC sub 25 (obezi 
vs. normoponderali) şi nici aici nu am evidenţiat dife-
renţe semnificative.

Am studiat prezenţa anosmiei în corelaţie cu co-
morbidităţile preexistente, lucru redat în tabelul 2. În 
funcţie de prezenţa anosmiei, am comparat pacienţii 
cu minimum o comorbiditate cu cei fără comorbidi-
tăţi, detaliind ulterior în cazul pacienţilor cu cele mai 
importante comorbidităţi (tabel 2).

TABEL 2. Comorbidităţi vs. anosmie
Variabila / Populaţia, 
N = 100

Normosmici
n = 60

Anosmici
n = 40

p-value

Comorbidităţi (n, %) 39(65,0) 17(42,5) P = 0,026
HTA (n, %) 14(23,3) 6(15,0) P = 0,307
DZ (n, %) 5(8,3) 2(5,0) P = 0,522

Alte comorbidităţi (neoplasme, boli autoimune, 
hepatite cronice etc.), nu au fost luate în consideraţie 
din cauza numărului mic de pacienţi, neinterpretabil 
statistic în lotul nostru. Din tabelul de mai sus se con-
stată că pacienţii fără comorbidităţi au prezentat mai 
frecvent anosmie (p = 0,026), dar, luate separat, pre-
zenţa diabetului zaharat (DZ) sau a hipertensiunii ar-
teriale (HTA) nu au avut semnificaţie statistică. 

În continuare, am evaluat prezenţa anosmiei în co-
relaţie cu gravitatea bolii clinice. Pentru aceasta, am 

FIGURA 3. Apariţia şi persistenţa principalelor simptome (număr de 
zile – valori medii)

Tabel 1. Caracteristici generale ale lotului
Variabila / Populaţia, 
N = 100

Normosmici
n = 60

Anosmici
n = 40

p-value

Vârsta general (media, 
CI 95%)

40,13(35,53-44,74) 36,48(32,04-40,91) P=0,276

Gen n (%) M37(61,7), F23(38,3) M12(38,3), F28(70,0) P=0,002
IMC (kg/mp) 26,80 (25,15-28,45) 26,08(24,32-27,83) P=0,546
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împarţit pacienţii în funcţie de gravitate de la 0 = 
asimptomatici până la 3 = evoluţie severă. Lotul stu-
diat nu a cuprins pacienţi critici. Nu am constatat dife-
renţe semnificative statistic la aceste categorii (p = 
0.546). 

Luând în considerare datele din literatură [13,14], 
am urmărit probele biologice considerate a fi factori 
predictivi de evoluţie severă: limfocite, raportul neu-
trofile/limfocite (N/L), valoarea LDH, sindromul in-
flamator (CRP), valoarea D-dimerilor şi a interleuki-
nei -6. Am luat în considerare valorile acestora la 
internare şi le-am urmărit în perioada primelor 10 zile 
de la debutul bolii, care a coincis cu perioada medie 
de prezenţă a anosmiei. Analizele ANOVA ale acestor 
valori nu au constatat diferenţe cu semnificaţie statis-
tică între pacienţii cu sau fără anosmie. Corelând 
aceste rezultate cu clasificarea clinică a pacienţilor, 
rezultă că anosmia nu a fost predictivă pentru evoluţia 
clinică (favorabilă sau nu) a pacienţilor din lotul stu-
diat. 

Întrucât se consideră că anosmia este consecinţa 
directă a prezenţei virusului în mucoasa olfactivă, 
care reprezintă o cale de pătrundere a multor infecţii 
virale către sistemul nervos central [15], am comparat 
cefaleea cu o durată semnificativă (de peste 48 de ore) 
cu prezenţa sau nu a anosmiei în ipoteza unei posibile 
afectări encefalitice subclinice. În analiza statistică nu 
am constatat o corelaţie semnificativă între aceste 
două simptome (p = 0,226). De menţionat că niciunul 
dintre pacienţii din lotul studiat nu a prezentat modifi-
cări neurologice pe perioada internării.

Am evaluat şi celelalte simptome descrise de paci-
enţi (fig. 2), apărute atât la debut, cât şi în perioada de 
stare a bolii, dar nici în aceste situaţii nu am găsit co-
relaţii cu semnificaţie statistică.

În studiul nostru, am evaluat atât perioada de spi-
talizare, cât şi perioada până la negativarea probelor 
RT-PCR SARS-CoV-2 în funcţie de principalele 
simptome descrise atât la debutul clinic, cât şi la mo-
mentul internării. În privinţa perioadei de evoluţie a 
infecţiei şi a perioadei de spitalizare, am constatat că 
anosmia a reprezentat un factor de prelungire a peri-
oadei de spitalizare şi a numărului de zile până la ne-
gativarea probelor RT-PCR, ambele valori având 
semnificaţie statistică, în timp ce, în cazul mialgiilor, 
semnificaţia statistică a fost prezentă doar în cazul pe-
rioadei de internare (tabel 3). Celelalte simptome nu 
par a influenţa semnificativ perioadele de infecţie sau 
de internare.

TABEL 3. Perioada de spitalizare/negativare a probelor
Variabila / 
Populaţia, N = 100

Normosmici
n = 60

Anosmici
n = 40

p-value

Număr zile spitalizare 
(media, CI95%)

12,.50
(11,48-13,52)

14,33
(13,19-15,46)

 P= 0,021

Număr zile până la 
nega�are (media, 
CI95%)

15,50
(14,21-16,79)

17,63
(16,01-19,24)

P = 0,040

Fără mialgii
n = 72

Mialgii
N = 28

Număr zile spitalizare 
(media) 

12,71 14,57 P = 0,031

Număr zile până la 
nega�are (media)

15,85 17,64 P = 0,114

Din tabelul 4, în care sunt redate mediile zilelor 
calculate, se constată că, la pacienţii care au avut pre-
zente ambele simptome, perioadele au fost mai lungi 
comparativ cu cei care au prezentat doar anosmie, 
acest lucru neapărând la comparaţia cu pacienţii care 
au avut doar mialgii (tabel 4).

TABEL 4. Mediile zilelor de spitalizare
Variabila Mialgii+anosmie Anosmie P-value
Zile spitalizare 16,15 13,44 P=0,022
Zile nega�are 20,23 16,37 P=0,021

Mialgii+anosmie Mialgii 
Zile spitalizare 13,14 12,30 P=0,493
Zile nega�are 15,43 15,52 P=0,952

Deoarece doar mialgiile şi anosmia au avut semni-
ficaţie statistică, în urma analizei bivariate s-au selec-
tat doar aceste simptome, pentru a vedea care din ele 
influenţează ca predictor independent numărul zilelor 
de internare sau până la negativarea rezultatelor RT-
PCR. Pentru aceasta, s-au realizat ecuaţii de regresie 
liniară pentru fiecare dintre perioade:

1. Număr de zile de spitalizare (zile de anosmie şi 
zile cu mialgii) Ecuaţia de regresie liniară nu este 
semnificativă statistic (p = 0,066), cei doi predictori 
neinfluenţând semnificativ statistic rezultatul (anos-
mia p = 0,060, mialgii p = 0,710).

2. Număr de zile până la negativare (zile cu anos-
mie şi zile cu mialgii). Ecuaţia de regresie nu este 
semnificativă statistic (p = 0,815), cei doi predictori 
neinfluenţând semnificativ statistic rezultatul (anos-
mia p = 0,740, mialgii p = 0,532).

Deoarece valorile medii ale zilelor de prezenţă a 
anosmiei, respectiv a mialgiilor, nu descriu din per-
spectivă statistică numărul zilelor de internare, repec-
tiv numărul zilelor până la negativare, am realizat o 
regresie logistică binomială. Zilele de internare sau de 
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evoluţie a infecţiei au fost ordonate pe categorii ţinân-
du-se cont de distribuţia numărului de cazuri astfel 
încât lotul să fie cât mai echilibrat distribuit. Astfel, 
numărul zilelor de spitalizare a fost divizat în ≤ 12 şi 
> 12, iar numărul zilelor până la negativare a fost di-
vizat în ≤ 15 şi > 15.

În urma realizării regresiei logistice binomiale 
pentru a identifica predictorii independenţi de prelun-
gire a zilelor de spitalizare, se demonstrează că atât 
prezenţa anosmiei (p = 0,008), cât şi cea a mialgiilor 
(p = 0,040) cresc posibilitatea ca pacientul să aibă o 
internare mai lungă de 12 zile. 

În urma realizării regresiei logistice binomiale 
pentru a identifica predictorii independenţi de prelun-
gire a perioadei de infecţie, s-a identificat că anosmia 
(p = 0,011) creşte posibilitatea ca pacientul să se ne-
gativeze în mai mult de 15 zile. Mialgiile nu au evi-
denţiat o valoare semnificativ statistică (p = 0,515).

CONCLUzII

În lotul de 100 de pacienţi evaluaţi în studiul de 
faţă am constatat prezenţa aceloraşi elemente de 

simptomatologie publicate în literatură, dar cu pro-
cente diferite. Dacă tusea este un simptom întâlnit cu 
frecvenţă mare, în cazul febrei, procentul în lotul nos-
tru a fost mai mic (36% vs. 43%). Am constatat o frec-
venţă mai mare a pacienţilor cu diaree (37% vs. 19%) 
faţă de datele din literatură. În privinţa anosmiei, da-
tele prezentate în alte studii sunt foarte variabile, pro-
centul în studiul de faţă fiind de 40%, procent ce se 
încadrează în raportările din literatură. Deşi lotul stu-
diat a fost relativ mic, se poate desprinde ideea că pa-
cienţii studiaţi au avut unele particularităţi faţă de cei 
descrişi în alte regiuni ale lumii. 

Luând în discuţie anosmia, am constatat că acest 
simptom a fost întâlnit mai frecvent la femei fără co-
morbidităţi, alte caracteristici (vârsta, IMC) neavând 
influenţă. În privinţa evoluţiei bolii, anosmia nu pare 
a fi un indicator favorabil, dar nici un predictor de 
gravitate, atât prin evaluarea globală, cât şi prin com-
pararea cu factorii biologici consideraţi ca predictori 
de gravitate. 

Perioada de spitalizare a fost prelungită în cazul 
pacienţilor cu mialgii şi a celor anosmici, în timp ce 
perioada infecţiei a fost prelungită în contextul anos-

FIGURA 4A,B. Regresie logistică – categorii de zile de spitalizare
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miei. Întrucât perioada de spitalizare depinde de mo-
mentul internării, care are o variabilitate destul de im-
portantă, considerăm că perioada de la debutul 
simptomatologiei până la negativarea testelor RT-
PCR SARS-CoV-2 este un indicator mai bun pentru 

FIGURA 5A,B. Regresie logistică – zile până la negativare

perioada de infecţie. În acest context, prin regresie 
logistică, doar anosmia a prezentat semnificaţie statis-
tică. Din acest motiv, putem considera că prezenţa 
anosmiei reprezintă un predictor independent de pre-
lungire a perioadei de infecţie în lotul studiat. 
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