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ARTICOLE ORIGINALE 7 

REZUMAT
Sănătatea reprezintă un bun public, dar şi un mijloc de prosperitate, fi ind un obiectiv de o importanţă strategică 
în politica oricărui stat. Scopul nostru a fost de a face o analiză complexă a celor mai recente epidemii ale 
secolului XXI, şi anume infecţia HIV şi gripa aviară, în contextul politic şi social actual. Infecţia HIV a fost intens 
studiată, ca atare ne-am axat pe studiul infecţiei de gripă aviară, analizând situaţia României, precum şi 
circulaţia virusului în ţările învecinate.

Cuvinte cheie: globalizarea unor epidemii, infecţia HIV, gripă aviară
        

ABSTRACT
Health is a public good, but also a means of prosperity, being an objective of strategic importance in any state 
policy. Our goal was to make a comprehensive analysis of the latest epidemic of XXI century, HIV and avian 
infl uenza, in the current political and social context. HIV infection has been extensively studied as such we have 
focused on the study of avian infl uenza infection, analyzing the situation in Romania, and virus circulation in 
neighboring countries.
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INTRODUCERE

Un ilustru înaintaş, Nicolae Cajal, întemeietorul 
şcolii româneşti de virusologie, spunea în 1990: 
„Bolile infecţioase şi virusologia ca ştiinţă, în 
principal, au luminat o serie de necunoscute legate 
de naşterea, structura şi devenirea materiei vii pe 
planeta noastră, poate chiar şi în univers“.

În anul 1348, Republica Veneţia a luat decizia 
de a angaja 3 gardieni publici care aveau sarcina de 
a de pista în porturi vapoarele pe care existau oameni 
bol navi şi de a împiedica debarcarea aces tora. Mai 
târziu am afl at că boala de care se temeau era ciuma 
bubonică. Evoluţia ulterioară a sistemelor de 
supraveghere a bolilor transmisibile o prezentăm în 
Tabelul 1.

Politici de sănătate publică a bolilor transmisibile în 
contextul relaţiilor internaţionale

Pe plan global, evoluţia sistemelor de sănătate 
începe cu înfi inţarea Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS), pe 7 aprilie 1948, cu sediul la 
Geneva, care a apărut cu scopul de a răspunde 
printr-o acţiune concretă la marile probleme ale 
umanităţii. În prezent numără 194 de state membre, 
incluzând Cook Island şi Niue. În perioada care a 
urmat Războiului Rece, emergenţa şi re-emergenţa 
pandemică a unor boli infecţioase reprezentau o 
pro vocare la adresa securităţii globale.

La începutul secolului XXI, Conferinţa de la 
Djakarta sublinia noua dimensiune globală a 
sănătaţii, „Noi jucători într-o nouă eră“, iar printre 



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XV, NR. 1, AN 201240

altele amintea şi de pericolul reprezentat de HIV/
SIDA, pericol neglijat de interesele naţionale ale 
statelor (2). Consiliul de Securitate al Naţiunilor 
Unite, în anul 2000, susţine o sesiune specială dedi-
cată in fecţiei cu HIV şi provocării pe care această 
problemă o reprezintă pentru securitatea interna-
ţională (3). A fost pentru prima dată când o problemă 
de sănătate publică a fost pusă pe agenda celui mai 
înalt for internaţional. În Parlamentul European, în 
iulie 2004, David Byrne, Comisarul European 
pentru probleme de sănătate, afi rma că ţelul suprem 
al po liticii de sănătate a Uniunii Europene este „o 
să nătate bună pentru toţi“. Între mijloacele pe care 
Uniunea Europeană le angajează pentru acest obiec-
tiv se numără protecţia cetăţenilor în faţa pericolelor 
pentru sănătate, prin crearea, în condiţiile în care 
ameninţările la adresa sănătăţii nu recunosc grani-
ţele statale (a se vedea infecţia cu HIV şi, mai nou, 
ameninţarea pandemiei de gripă), a instrumentelor 
instituţionale şi logistice necesare pentru combate-
rea epidemiilor acolo unde şi atunci când apar. 
Această obligaţie va fi  stipulată în noua Constituţie 
Euro peană şi este realizată prin noua structură care 
funcţionează începând cu 2005, European Center 
for Diseases Prevention and Control (ECDC).

SĂNĂTATEA CA BUN PUBLIC GLOBAL (4)

Dimensiunile globale ale sănătăţii sunt deter-
minate de o serie de factori, printre care se remarcă 
globalizarea unor epidemii, una dintre provocările 
se co lului XXI, pe care le vom analiza în con ti-
nuare:

a) Infecţia HIV/SIDA a devenit o problemă de să-
nătate publică la nivel mondial, datorită impactului 
potenţial pe care îl are asupra stabilităţii regionale şi 
naţionale în ţările unde incidenţa şi prevalenţa 
infecţiei HIV este de peste 90% dintre bolnavi 
(Africa Centrală) şi unde a devint deja o pro blemă de 
securitate. Proiecţia cifrelor pentru 2007 era de 33 de 
milioane de oameni infectaţi global – 5 la 1.000 de 
locuitori (5). Distribuţia globală a bolnavilor HIV/

SIDA înregistrează variaţii mari între numărul de 
cazuri raportat (totdeauna subestimat) şi cel estimat 
(mai apropiat de realitate).

În ultima statistică pe anul 2011 elaborată de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (6), legat de 
România se remarcă următoarele: 

prevalenţa HIV în rândul adulţilor în vârstă • 
de 15-49 ani este de 0,1%, o prevalenţă scă-
zută, comparativ cu celelalte ţări europene;
acoperirea tratamentului antiretroviral în rân-• 
dul persoanelor cu infecţie HIV avansată este 
de 81%, o prevalenţă care ne situează pe 
prima poziţie în Europa.

b) Virusul H5N1 („noutate antigenică“) – gripa (la 
concurenţă cu SIDA), se propagă de-a lungul rutelor 
intercontinentale cu viteza celor mai rapide mijloace 
de transport şi este singura infecţie virală care, po-
tenţial, poate determina milioane de victime. Pericolul 
generat de acest virus la om a subliniat necesitatea 
unor acţiuni concertate la nivel mondial, în cadrul 
unor programe de supraveghere antigripală, şi anume:

depistarea precoce a puseelor epidemice şi • 
defi nirea agentului etiologic implicat;
estimarea impactului gripei asupra nivelurilor • 
de morbiditate şi mortalitate;
defi nirea grupelor de populaţie expusă şi cu • 
risc de apariţie a complicaţiilor;
actualizarea vaccinului gripal (păcatul anti-• 
genic primar).

Gripa aviară este o boală infecţioasă, cauzată de o 
tulpină de tipul A a virusului gripal, adaptată la păsări. 
Acum mai bine de 100 de ani, boala a fost identifi cată 
pentru prima dată în Italia. Virusurile gripei aviare 
sunt distribuite în principal de către păsările migratoare. 
Diferite animale cum ar fi  păsări, porci, cai, mamifere 
marine şi, în cele din urmă, oamenii sunt sensibili la 
virusurile gripale A. Dintre păsările de curte, curcanii 
şi puii sunt cei mai vulnerabili.. Posibilităţile mari de 
modifi cări genomice sunt cauzate de segmentarea 
genomului ARN (7).

Primele raportări ale virusului gripal H5N1 au 
apărut în 1997 în Hong Kong. Mai apoi, începând 

Tabelul 1. Scurt istoric al sistemelor de supraveghere a bolilor transmisibile (1)
Perioada Sisteme de supraveghere a bolilor transmisibile
Secolul XVII Sydenham a realizat primul si stem de clasifi care a bolilor. John Graunt a fost primul care a estimat populaţia 

Londrei şi a făcut analiza mortalităţii specifi ce pe cauze de deces, oferind rapoarte săptămânale (1662). Von 
Leibniz aplică analiza numerică în statistica mortalităţii (1680).

Secolul XVIII Achenvall a introdus termenului „statistici“ (1740). În Rhode Island, SUA, apare prima lege a sănătăţii (1741). 
În Germania apare poliţia sanitară (1766).

Secolul XIX În Europa începe raportarea obligatorie a bolilor transmisibile, în 1881 în Italia şi în 1890 în Marea Britanie. 
În SUA, colectarea săptămânală a informaţiilor datează încă din 1893, când această activitate a fost 
reglementată printr-o lege.

Secolul XX A marcat: raportarea nominală în holeră, variolă şi TBC (1901); raportarea poliomielitei (1910); raportarea 
gripei (1918); prima anchetă naţională de sănătate în Statele Unite (1935); înfi inţarea Centrului de Control a 
Bolilor (CDC) la Atlanta (1946).
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din anul 2003, ţări asiatice precum China, Japonia, 
Coreea de Sud, Laos, Thailanda, Cambodgia, Viet-
nam, Indonezia, raportau focare ale gripei aviare, 
creând panică în lumea întreagă şi vorbindu-se de un 
nou virus gripal pandemic. În 2004, un focar a fost 
raportat în Malaezia. Mongolia a raportat detec tarea 
virusului H5N1 la păsările migratoare în august 2005. 

În octombrie 2005, virusul H5N1 a ajuns şi în 
România, fi ind identifi cat la păsări, în localitatea 
Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea. România a fost 
prima ţară europeană unde prezenţa acestui virus a 
fost confi rmată în mod ofi cial. Focare izolate de 
infecţie la păsările de curte şi la păsările sălbatice 
au fost raportate şi în Kazahstan, Rusia, Ucraina, 
Croaţia şi Turcia, infecţii datorate probabil păsărilor 
migratoare. În 2005 au fost raportate la OMS 118 
cazuri de virus H5N1 la om, cu 61 decese, ca urmare 
a intrării în contact cu păsări infectate sau cu carne 
crudă de pasăre (8).

Boala este cauzată de tulpinile de subtipul H5 sau 
H7. Aceste virusuri apar spontan de la celule proge-
nitoare prin mutaţie inserţională în gena HA (9). 
Virusuri H5 sau H7 au fost izolate de la păsările de 
curte din Italia (H7N3 între 2002-2003; H5N2 în 
2005), Ţările de Jos (H7N3 în 2002), Franţa (H5N2 în 
2003), Danemarca (H5N7 în 2003), Taiwan (H5N2 în 
2004) şi Japonia (H5N2 în 2005). În această perioadă 
au fost raportate multe subtipuri la păsările domestice 
şi sălbatice. Infecţiile cu virusurile subtip H9N2 au fost 
larg răspândită în Asia între anii 2002-2006 (10).

În România, 161 de focare de subtip H5N1 au fost 
raportate la păsările de curte în sate româneşti, între 
octombrie 2005 şi iunie 2006. Raportarea focarelor a 
avut loc în trei valuri: octombrie-decembrie (14%), 
februarie-martie (16%) şi mai-iunie (68%). Focare 
au apărut pentru prima dată în estul şi sudul României, 
în special într-o zonă din care face parte fl uviul Delta 
Dunării. Cea mai mare parte a satelor afectate de epi-
demie au fost în centrul, sudul şi estul României, dar 
focare au apărut şi în centrul României. Focare ale 
infecţiei au apărut de la est, spre vest. Evoluţia epi-
demiei ar putea fi  caracterizată în două părţi: 1) in-
troducerea bolii, cu răspândirea locală, precum şi 
izbucniri sporadice; şi 2) răspândirea bolii şi epi-
demiei pe distanţe lungi. Direcţia răspândirii epi-
demiei arată că un rol important în introducerea şi 
răspândirea virusului subtip H5N1 în România l-a 
jucat Delta Dunării (11). Alte studii au arătat că 
factorii de mediu şi antropici au infl uenţat riscul 
apariţiei unor focare subtip H5N1 la păsările de curte 
din satele româneşti (12).

Cercetătorii români declarau, în 2006, prezenţa unei 
epizootii H5N1 fără precedent la păsările do mestice şi 
sălbatice în România, ceea ce a determinat abordarea 

moleculară a acestei tulpini H5N1 înalt patogenă. 
Izolarea virusului şi extragerea ARN s-au efectuat la 
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Ani mală, în timp ce 
analiza polymerase chain reaction şi secvenţializarea 
au fost efectuate în Institutul Cantacuzino, care a raport 
prima dovadă a prezenţei H5N1 la păsări în România. 
Analiza fi logenetică a genei hemaglutinină şi 
neuraminidază a indicat o relaţie strânsă a tulpinilor 
româneşti cu cele din Siberia şi China. Analiza 
virusologică şi moleculară a tulpinilor de virus aviar, 
prima din România, a confi rmat prezenţa subtipului 
H5N1, aparţinând liniei genetice Z. Aceste rezultate 
au indicat faptul că virusul aviar de la această linie 
genetică este derivat direct din virusuri înalt patogene 
izolate din China şi Rusia în 2005 (13).

Anii următori, 2007, consemnau reapariţia gripei 
H5N1, dar în focare izolate. Republica Cehă raporta 
primul focar de gripă înalt patogenă la păsările de 
curte comerciale. Analiza moleculară şi fi logenetică a 
tulpinii re-emergente a virusului H5N1, din Republica 
Cehă şi Slovacă, a clasifi cat virusurile H5N1 colectate 
în cursul anului 2006 în sub-cladele 2.2.1 şi 2.2.2, 
care au predominat în Europa în perioada 2005-2006. 
Virusurile H5N1 nou apărute au fost clasifi cate în 
sub-clada 2.2.3. În cadrul sub-cladei 2.2.3, tulpinile 
H5N1 cehe au arătat relaţii mai apropiate cu virusuri 
si multane circulate din 2007 din Germania, România 
şi Rusia (Krasnodar), şi cu virusuri cir culante din 
2006 din Afganistan şi Mongolia (14).

Polonia raporta şapte focare de gripă aviară înalt 
patogenă H5N1 izolate în 2006 (n = 5) şi 2007 (n = 2) 
de la păsările sălbatice şi păsările de curte. Pe baza 
analizei polimorfi smelor genetice, s-a stabilit că vi-
rusurile H5N1 care circulă în Polonia fac parte din 
linia 2.2. Cu toate acestea, cele izolate în 2006 au fost 
genetic diferite de cele izolate în 2007 şi grupate 
diferit. Virusurile H5N1 izolate de la păsările sălbatice 
în 2006 au fost aproape identice şi au fost clasifi cate 
împreună cu un grup de virusuri izolate în Germania 
de la păsările domestice şi sălbatice. Izolatele din 
2007 au fost, de asemenea, strâns legate între ele, şi 
au fost grupate împreună cu tulpini de la păsări 
sălbatice şi domestice colectate din Europa de Est şi 
Centrală (România, Germania), şi Orientul Mijlociu 
(Kuweit, Arabia Saudită) (15). 

În cursul lunii martie 2010, un focar de gripă înalt 
patogenă a fost suspectat la examinarea post-mortem 
a două găini de curte din judeţul Tulcea, România. 
Virusul de subtip H5N1 a fost confi rmat prin reacţia 
de polimerizare în lanţ revers transcriere (RT-PCR). 
Un al doilea focar a fost confi rmat două săptămâni 
mai târziu prin RT-PCR, care a afectat toate găinile 
situate efectiv la 55 km est de primul grup. În aceeaşi 
zi, un virus H5N1 a fost detectat dintr-o mostră de 
ţesut colectată de la o pasăre Buteo Buteo moartă, 
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găsită pe coasta Mării Negre din Bulgaria. Caracte ri-
zarea genetică detaliată a hemaglutininei a arătat 
concordanţa cu virusuri H5N1 de înaltă putere pato-
genă aparţinând cladei 2.3.2 Eurasia. Concluzia 
cercetătorilor a fost că virusurile de la alte clade 
decât 2.2 se pare că s-au extins la păsările sălbatice, 
cu potenţial de întreţinere şi răspândire prin intermediul 
acestor populaţii. 

Deşi amploarea ameninţării cladei 2.3.2 rămânea 
incertă, s-a recomandat vigilenţă la apariţia semnelor 
clinice de boală şi recomandarea raportării prompte a 
cazurilor suspecte la păsările de curte (16).

Care este situaţia actuală la nivelul Europei? Anul 
acesta, Fiebiq ş.c. de la Institutul Robert Koch din 
Germania, la o analiză a cazurilor de gripă aviară 
raportate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
remarcau că din 235 de cazuri confi rmate la om în 
perioada septembrie 2006 şi august 2010, acestea au 
avut o rată de mortalitate de 56% (132/235), care a 
variat de la 28% (27/98) în Egipt la 87% (71/82) în 
Indonezia. Într-o analiză multivariabilă, mortalitatea a 
crescut cu 33% cu fi ecare zi care a trecut de la debutul 
simptomelor până la spitalizare (OR: 1,33, p = 0,002). 
În ceea ce priveşte copiii de 0-9 ani, mor talitatea a fost 
de şase ori mai mare la vârsta 10-19 ani şi 20-29 ani 
(OR: 6.06, CI 95%: 1.89-19.48, p = 0,002 şi OR: 6,16, 
CI 95%: 2.05 - 18.53, p = 0,001), şi de aproape cinci 
ori mai mare la pacienţii peste 30 de ani (OR: 4.71, CI 
95%: 1.56-14.27, p = 0,006), indiferent din ţară (17).

România, prin Institutul Naţional Cantacuzino 
şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, au răspuns în 
faţa acestei provocări prin vaccinul antigripal pre-
pandemic, capabil să asigure protecţie împotriva 
unor tulpini de H5N1. Totuşi, în 18 octombrie 2011, 
Ministerul Sănătăţii sistează achiziţionarea de 
vaccin antigripal pentru sezonul rece 2011-2012 de 
la Institutul Cantacuzino, banii alocaţi pentru cele 
un milion de doze fi ind distribuiţi direcţiilor de 
sănătate publică judeţene, acestea urmând să-şi facă 
singure stocurile necesare, relata agenţia de ştiri 
NewsIn. Motivul era faptul că nu asigura protecţie 
sufi cientă. Mai târziu, Centrul Naţional de Supra-
veghere a Bolilor Transmisibile raporta, în săp-
tămâna 24-30 octombrie 2011, un număr de 94.111 
de persoane cu infecţii respiratorii acute, care s-au 
prezentat la medic, fapt care confi rma inefi cienţa 
vaccinului antigripal actual.

Ce este de făcut? La ultima reuniune a OMS de 
la Geneva, Elveţia, din 14-16 iunie 2010, privind 
îmbunătăţirea vaccinului antigripal s-au subliniant 
următoarele aspecte: 

rolul extins şi îmbunătăţit al Centrului OMS • 
de supraveghere şi reacţie la gripa globală 
(GISRS), care, timp de aproape 60 de ani, a 

fost factorul cheie în monitorizarea evoluţiei 
şi răspândirii virusurilor gripale şi în reco-
mandarea tulpinii care urmează să fi e utilizate 
în vaccinurile antigripale umane. GISRS a 
lucrat, de asemenea, la monitorizarea continuă 
şi evaluarea riscului reprezentat de virusurile 
pandemice potenţiale şi pentru a ghida răs-
pun surile adecvate de sănătate publică;
procesul de selecţie a tulpinii care urmează • 
să fi e utilizată în vaccinurile antigripale uma-
ne este coordonat continuu pe tot parcur sul 
anului, prin integrarea datelor virusologice şi 
informaţiilor epidemiologice de către Cen-
trele Naţionale de Gripă, şi caracterizarea 
gene tică şi antigenic aprofundată a virusurilor 
de către centrele colaboratoare a OMS 
(WHOCCs);
asigurarea efi cienţei optime a vaccinurilor a • 
fost asistată în ultimii ani de progresele în 
diagnosticul molecular şi disponibilitatea da-
telor de secvenţiere genetică. Cu toate 
acestea, există în continuare o serie de cons-
trângeri difi cile, inclusiv variaţii în testele 
uti lizate, posibilitatea de complicaţii rezultate 
din modifi cări non-antigenice, disponibili-
tatea limitată de virusuri adecvate şi cerinţa 
de recomandări care să fi e efectuate până la 
un an în avans a vârfului sezonului de gripă, 
din cauza constrângerilor de producţie;
colaborarea efi cientă şi coordonarea între • 
reţelele de virusuri gripale umane şi animale 
este tot mai mult recunoscută ca o cerinţă 
esen ţială pentru evaluarea riscurilor de pan-
demie şi de selecţie a virusurilor candidate 
pentru vaccinurile pandemice;
atelierele de formare, evaluările şi donaţiile • 
au dus la creşteri semnifi cative ale perso na-
lului de laborator instruit şi a echipamentelor, 
rezultând o acoperire geografi că şi supra-
veghere şi de către alte laboratoare. Acest 
lucru a dus la o creştere semnifi cativă a volu-
mului de informaţii raportate la OMS cu pri-
vire la răspândirea, intensitatea şi impactul 
gripei. În plus, iniţiative cum ar fi  Proiectul 
OMS privind transporturile au facilitat 
schimbul în timp util a probelor clinice şi a 
izolatelor de virus şi au contribuit la o înţe-
legere mai cuprinzătoare a distribuţiei globale 
şi circulaţiei în timp a unor virusuri diferite;
deşi testul de inhibare a hemaglutinării (HAI) • 
este probabil să rămână testul de alegere 
pentru caracterizarea antigenică a virusurilor, 
în viitorul previzibil, teste alternative, pe 
baza ADN-ului recombinant, pot fi  mai adap-
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tabile la automatizare. Alte tehnologii, cum 
ar fi  testele de inhibare a neuraminidazei, pot 
avea, de asemenea, implicaţii semnifi cative 
pentru selecţia virusului pentru vaccin;
testele de microneutralizare oferă un adjuvant • 
important pentru testul HAI în caracterizarea 
antigenică a virusului. Îmbunătăţirile în utili-
zarea şi potenţialul de automatizare a testelor 
ar trebui să faciliteze pe scară largă studii se-
rologice, în timp ce alte tehnici avansate, 
cum ar fi  de cartografi ere a epitopilor, ar 
trebui să permită o evaluare mai exactă a ca-
lităţii unui răspuns imun de protecţie şi ajutor 
pentru dezvoltarea de criterii suplimentare de 
măsurare a imunităţii;
anchetele standardizate seroepidemiologice • 
pen tru a evalua impactul gripei într-o popu laţie 
ar putea ajuta la stabilirea băncilor bine ca-
racterizate de seruri reprezentative pe ca tegorii 
de vârstă ca o resursă naţională, re gională şi 
globală, oferind în acelaşi timp dovezi directe a 
benefi ciilor specifi ce de vac cinare;
progresele în secvenţierea genetică cuplate • 
cu instrumente de bioinformatică, împreună 
cu date cristalografi ce cu raze X, ar trebui să 
accelereze înţelegerea schimbărilor genetice 
şi fenotipice care stau la baza evoluţiei viru-
sului şi, pentru a prezice infl uenţa schimbărilor 
de aminoacizi privind antigenitatea virusului;

complexul tehnici matematice de modelare • 
sunt tot mai folosite pentru a obţine pers pec-
tive asupra evoluţiei şi epidemiologiei viru-
surilor gripale. Cu toate acestea, valoarea lor 
în prezicerea modifi cărilor genetice este pro-
babil să fi e limitate în prezent;
adoptarea de tehnologii de vaccinare alternative, • 
cum ar   fi  vaccinurile vii atenuate, tetravalente 
– au implicaţii semnifi cative pentru selectarea 
viru sului pentru vaccin, precum şi pentru pro-
cesele de reglementare şi de fabricaţie a vac ci-
nului. Co laborarea între GISRS şi pro du cătorii 
de vaccinuri a dus la o disponibilitate crescută a 
izolatelor pe ouă şi la dezvoltarea culturilor de 
celule standar dizate, precum şi la an chetarea 
metodelor alter native de testare pri vind potenţa 
vaccinului. OMS va continua să spri jine aceste 
şi alte eforturi pentru a creşte aprovizionarea la 
nivel mondial cu vaccin gripal;
OMS prin GISRS şi partenerii săi sunt lu crează • 
continuu pentru a identifi ca îm bu nătăţirile, a 
îngloba tehnologii noi şi a con solida şi a men-
ţine o colaborare. OMS va con  tinua, în rolul 
său central de coordonare a expertizei la nivel 
mondial, pentru a satisface tot mai mult nevoia 
pentru vaccinurile gripale, să sprijine eforturile 
de îmbunătăţire a pro cesului de selecţie a vac-
cinului, in clusiv prin convocarea unor consul-
tări periodice in ternaţionale.
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