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Rezumat 
 
 Teza de abilitare „Two viruses – crossing the millennium” își propune sintetizarea, conform 
indicațiilor CNATDCU, în 3 secțiuni, a direcțiile de dezvoltare profesională științifică și de cercetare pe 
care le-am exploatat până în momentul depunerii acesteia, proiectele de viitor și referințele bibliografice 
selectate din vasta literatură  de specialitate. 
 Secțiunea I trece în revistă și face referire la două mari teme de cercetare pe care le-am avut în 
vedere de-a lungul întregii cariere. Este vorba de infecția HIV, care s-a constituit de-a lungul istoriei într-
o veritabilă pandemie, cu dezvoltarea în timp a direcțiilor de cercetare privind clinica, cazurile deosebite 
prin gravitatea lor și intensitatea simptomatologiei, precum și aspectele psiho-emoționale frecvent legate 
de ceea ce am numit evoluția infectei HIV în „cohorta pediatrică”, a unor eșantioane de populație HIV 
infectate -  adolescenții, etc. 
 Din nefericire pentru România, dar din fericire pentru devenirea mea profesională și înțelegerea 
fenomenului HIV, am cunoscut, evaluat și tratat pacienții din așa numita „cohortă pediatrică”, copii 
născuți la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 care și-au relevat statusul de HIV pozitiv în primii ani 
de viață. Monitorizarea și evaluarea psiho-emoțională a lor și a familiilor lor încă din perioada copilăriei,  
până la nivelul adultului ce își dorește integrare socio-profesională și o viață normală ca adult, cu aspirații 
spre familie și procreere, ne-a făcut să ajungem la un profund grad de înțelegere a fenomenului HIV în 
lume și în regiunea de nord-est a României. 
 Activitatea clinică și de cercetare s-au împletit în ideea extragerii unor concluzii pertinente și 
fructuoase pentru practician și pentru viitorii practicieni, a unor analize de caz în această patologie 
complexă, alături de suport psiho-emoțional din partea psihologului. Datorită terapiei HAART, infecția 
HIV s-a transformat dintr-o infecție acută cu o speranță de viață de câteva luni, într-o infecție cronică, 
pacientul seropozitiv având o speranță de viață egală cu cea a populației generale. Singura condiție este 
aderența și complianța la tratament, care se poate manifesta fluctuant de-a lungul istoriei personale a unui 
pacient infectat HIV, cu amprentă asupra statusului imuno-virusologic al acestuia, ce îl predispune la 
infecții oportuniste, carcinogenezeă sau altele.   
 Infecția HIV este o problemă globală, care trebuie abordată multidisciplinar, nu numai medical, 
dar și din punct de vedere al implicațiilor sociale majore, economice și psiho-emoționale, atât pentru 
individ, cât și pentru societate. Reacția de la individual la macrosocial față de această infecție, în termeni 
de stigmatizare, poate fi indicatorul unei sănătăți spirituale și a toleranței unei comunități. 
 În prezent, ne aflăm în fața celei de a 2 a pandemii, pe care am urmărit-o încă de la început, când 
la finalul anului 2019 au fost semnalate primele cazuri de insuficiență respiratorie acută în China, datorate 
unui nou coronavirus. La acel moment acele cazuri erau atât de departe din punct de vedere temporal și 
spațial încât am luat la cunoștință patologia provocată de acest nou virus ca un fapt științific. Rapiditatea 
și agresivitatea răspândirii pandemiei a luat prin surprindere mapamondul cu implicații nu numai 
medicale ci și economice, sociale și în termeni de noutate și cercetare științifică. Astfel, comunitatea 
medicală internațională a făcut un efort concentrat prin publicarea celor mai noi date legate de aspectele 
clinice, biologice și farmacologice ale acestei infecții. 
 În acest efort concentrat mi-am adus și eu contribuția, publicând date ce mi s-au părut relevante 
privind infecția SARS COV-2, cu implicații clinice, epidemiologice și de abord medical, inclusiv de 
management administrativ al bolii, specifice pentru zona noastră și pentru unitatea medicală în care 
lucrez. 
 Deși suntem la un an de evoluție a pandemiei, consider că aceasta va dezvălui în continuare 
multiple aspecte, atât clinice cât și în termeni de terapie și prevenție, pe viitor devenind o prezență 
permanentă. Preocuparea aceasta se reflectă și în grantul de cercetare cu Institutul Cantacuzino- I- 
MOVE, care este centrat pe evaluarea răspândirii virusului gripal în contextual pandemiei, două virusuri 
cu tropism respirator care se pare că au făcut și fac istorie. 



 Implicarea și asocierea bolilor cronice precum sunt diabetul zaharat  și hipertensiunea arterială la 
pacienții COVID-19 pozitivi a fost o altă direcție de cercetare, fiind interesată de ceea ce se semnalează 
peste tot în lume, aceștia fiind pacienții cu o evoluție infaustă și dezvoltând forme severe din care este 
selectată mortalitatea pacientulului COVID-19 pozitiv.  
 Ca și infecția HIV, în timp, infecția cu noul coronavirus își va releva multiple fațete. În termeni 
de sănătate publică, marea deosebire între aceste două infecții virale este că, pentru COVID-19 există 
vaccin ce oferă protecție, ceea ce este cu mult mai puțin probabil în cazul HIV infecției, în condițiile 
fitnessului viral accentuat și al selectării sușelor de rezistență. 
 Cele 2 pandemii coexistă, au aliură diferită, una ce s-a dezvoltat lent pe parcursul a 3 decenii, alta 
pe parcursul unui singur an dar care, din punct de vedere al cercetătorului și clinicianului, reprezintă un 
univers fascinant cu multiple direcții de cercetare. 
 Secțiunea II prezintă direcțiile de dezvoltare a carierei științifice ulterioare ce sunt legate de 
patologia infecțioasă, dar în mod special, de aprofundare privind clinica, fiziopatogenia, terapia și 
rezultatele profilactizării infecției cu noul coronavirus, o linie de dezvoltare extrem de generoasă pentru 
specialistul infecționist. 
 Infecția HIV nu și-a relevat pe deplin întreaga paletă de problematici, mai ales în sensul noii 
terapii cu eliberare prelungită, cu administrare o dată pe lună, la care vom avea acces și de la care, sperăm 
o aderență și complianță crescută a pacienților, cu evitarea în timp a unei cazuistici frecvente, actualmente 
de patologie extremă și gravă,  cum sunt cancerele generate de infecția HIV, tuberculoza, infecțiile cu 
mycobacterii atipice, pneumocistoze. 
 Alături de aceste două mari direcții de cercetare-dezvoltare, preocuparea pentru patologia 
infecțioasă va continua cu monitorizarea evoluției infecției cu Leptospira, o mai veche preocupare, cu 
infecțiile pediatrice, cum sunt meningitele și noile infecții pregnante clinic în ultima perioadă, din care 
fac parte borellioza și infecția cu Clostridium difficile. 
 Din marea cantitate de literatură de specialitate am selectat o serie de 392 articole care să susțină 
și ilustreze cât mai consecvent direcțiile de cercetare pe care le-am abordat de-a lungul unei cariere de 
peste 30 de ani legate de aceste 2 mari pandemii, datorate unor virusuri care încă își mai prezintă diversele 
fațete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
 The habilitation thesis called “Two viruses – crossing the millennium” is aiming to synthesize, 
in three sections, the professional, scientific and research activity, that I have explored until the moment 
of this thesis, and also future projects and bibliographic references selected from the scientific literature.  
 Section I summarizes two important research topics that I have taken into consideration 
throughout the entire career. One of the areas that I have approached is the HIV infection, that became, 
throughout the history, a genuine pandemic and involved multiple research areas. Also, the psychosocial 
aspect of this disease is frequently linked to what we know as the evolution of HIV infection in the 
“pediatric cohort” from Romania, in a specific category of HIV infected patients- adolescents.  
 Unfortunately, in Romania, throughout my career, I have seen, diagnosed and treated young 
patients, that are part of the “pediatric cohort”, are born at the end of the eighties and have been diagnosed 
with HIV in the first years of life. The active monitoring and psychological evaluation of these patients 
and their families, from childhood up until the adulthood, when the HIV positive patient wants socio 
professional integration and a normal adult life, with the intention of having a family, brought us closer 
to understanding the HIV phenomena in the North-Eastern area of Romania and the rest of the world.   
 Clinical and research activity were closely interlinked in the idea of drawing relevant and fruitful 
conclusions, for the practitioners and future practitioners, and presented as case studies for this complex 
pathology, that also required psycho-emotional support. Initially, HIV infection was considered an acute 
infection with a life expectancy of only a few months. Through the instituted therapy, known as HAART 
therapy, this infection became a chronic infection, with a life expectancy equal to that of the general 
population. The only condition is adherence and compliance to the treatment, which can fluctuate 
throughout the personal history of an HIV-infected patient that sometimes can leave a mark on the 
immunovirological status, making the HIV positive patient susceptible to opportunistic infections, 
carcinogenesis, etc. 
 HIV infection is a global problem, not only medically, but also with major social, economic and 
psycho-emotional implications, both for the seropositive patient and for society. The way the HIV-
positive patient and society sees this disease, can be an indicator of a spiritual health and tolerance of a 
community.  
 Unfortunately, in our lifetime we have seen the evolution of the second pandemic, since it`s first 
records, when the reports from late 2019 talked about cases of acute respiratory failure in China due to a 
new coronavirus, which at that time, were so far apart, and we became aware of it only as a scientific 
fact. The aggressive spreading of this new pandemic has taken the entire world by surprise, with not only 
medical implications, but also unimaginable economic and social ones. In terms of novelties and 
scientific research, the international medical community, was focused on making a concentrated effort 
to bringing the newest information regarding SARS COV-2 virus, by publishing the latest clinical and 
pharmacological findings for this infection. To this collective effort, I have also brought some 
contribution, by publishing data that seemed relevant to me about the SARS COV-2 infection, with 
epidemiological and clinical implications, including administrative management of this disease that are 
specific to our area and to my medical unit. 
 Although it has been a year since the start of the pandemic, I believe that this virus will continue 
to reveal its multiple faces, both clinically and in terms of therapy and prevention, and will become a 
permanent presence in the future. This concern is also reflected in the research grant conducted with 
Cantacuzino Institute called I-MOVE, which is focused on assessing the spread of influenza virus in the 
context of the pandemic, considering that these two viruses, with respiratory tropism made and are still 
making history. 



 The implications and association of chronic diseases, such as diabetes mellitus and hypertension 
have been another research direction which was approached, considering that all the reports, from around 
the world, were showing that these patients were having a severe evolution. 
 Like the HIV infection, over time, the infection with the new coronavirus will reveal its different 
faces. In terms of public health, the big difference between the HIV infection and the SARS COV-2 
infection is that, at this time, there are vaccines that are offering protection against COVID-19, which is 
less probable with HIV, considering its viral fitness and also its possibility to select resistant strains.  
 These two pandemics are coexisting and have different forms. One that slowly developed over 
the course of three decades and one that developed in only one year. From the researchers and clinicians 
point of view, these two pandemics are a fascinating universe with multiple development possibilities. 
 Section II presents the future development directions that are linked to infectious diseases 
pathology, but in particular related to in-depth study regarding the clinical presentation, pathophysiology, 
therapy and the results of prophylaxis of infection with the new coronavirus, which are extremely 
generous lines of development for the infectious diseases specialist. 
 HIV infection has not yet fully revealed its complete range of problems, especially in the 
therapeutic direction with prolonged release that can be administered only once a month, to which we 
will have access and from which we expect an increased adherence and compliance. This new therapy 
can prevent, in time, the overgrow of severe and extreme cases that right now are slightly rare, like 
cancers generated as complication to HIV infection, tuberculosis, atypical mycobacterium infections and 
Pneumocistis infections.  
 Alongside these two major directions of research and development, the interest for infectious 
diseases pathology will continue with the monitoring of Leptospira infection, which is an older 
preoccupation, and also with pediatric infectious diseases, such as meningitis and with new clinically 
significant infections including borreliosis and Clostridium difficile infection. 
 From the vast medical literature, I selected 392 articles that present, as consistently as possible, 
the research directions I have approached during a career of over 30 years. 
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