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INTRODUCERE

În anul 1997 au fost notificate în Hong-Kong,
regiune administrativå specialå a Chinei (Hong-
Kong SAR) primele cazuri umane de infec¡ie cu
virusul uman aviar A (H5N1). Aceste 18 cazuri
au evoluat cu 6 decese ¿i au coincis cu epidemia
datoritå virusului înalt patogen H5N1 în ferme de
påsåri de curte ¿i în pie¡e unde se vindeau påsåri
de curte vii. Cazurile înregistrate la om au încetat
så mai aparå ca urmare a distrugerii rapide a popu-
la¡iei de gåini în Hong-Kong SAR. În Februarie
2003, au fost confirmate douå alte cazuri din care
unul mortal într-o familie din Hong-Kong SAR
care cålåtorise recent în Provincia Fujian, China
Continentalå.

La mijlocul anului 2003 virusul H5N1 înalt pa-
togen a început så circule din nou la påsårile de
curte în unele regiuni ale Asiei de Sud-Est; s-a pro-
pagat în câteva luni ¿i a afectat 8 ¡åri în cursul
unei epidemii fårå precedent în extensia ei geo-
graficå. În Decembrie 2003 a apårut în Vietnam
primul caz clinic uman asociat cu aceastå epi-
demie. Boala a råmas limitatå în Asia de Sud-Est
pânå la mijlocul anului 2005, dupå care virusul
¿i-a lårgit aria de extensie geograficå de-a lungul
Asiei Centrale pânå în Europa, Africa ¿i Orientul
Mijlociu.

Între 1 Decembrie 2003 ¿i 30 Aprilie 2006 au
fost notificate la OMS 205 cazuri confirmate prin
laborator ¿i 113 decese provenite din 9 ¡åri. În
cursul aceleia¿i perioade, Organiza¡ia Mondialå
pentru Sånåtatea Animalelor a raportat epidemii
de infec¡ie cu H5N1 la påsåri domestice sau sål-
batice din aproape 50 de ¡åri (Harta 1).

Obiectivul acestei analize este de a descrie epi-
demiologia cazurilor umane de infec¡ie cu virusul
H5N1 confirmate prin laborator.

METODÅ

Aceastå analizå include toate cazurile umane
de infec¡ie cu virusul H5N1 cofirmate prin labo-
rator, raportate la data de debut a simptomelor pe
situl web al OMS (1) între 1 Decembrie 2003 ¿i
30 aprilie 2006. Cazurile asimptomatice, confir-
mate retrospectiv prin analiza e¿antioanelor de ser,
în cursul studiilor de cercetare a contac¡iilor, au
fost excluse.

Toate cazurile pozitive incluse în studiu au fost
confirmate prin PCR, pe unul sau mai multe pre-
levåri efectuate la nivelul cåilor respiratorii ¿i/sau
printr-o probå de microneutralizare pe e¿antioane
de ser.

Pentru ¡årile care nu dispun de mijloace de diag-
nostic fiabile confirmarea a fost efectuatå de labo-
ratoarele de referin¡å ale OMS-lui pentru diagnos-
ticul de infec¡ie cu virusul A/5 (2).

Rezultatele diagnosticelor din alte laboratoare
care dispun de mijloace ¿i experien¡å considerabile
cum ar fi Centrele Na¡ionale de Gripå din China ¿i
Thailanda, Institutul Pasteur din Cambodgia ¿i
Unitatea de Cercetare Medicalå navalå a Statelor
Unite Nr. 3 din Cairo, Egipt, au fost de asemenea
acceptate de OMS.

CULEGEREA ªI ANALIZA DATELOR

Datele au fost extrase din rapoartele alcåtuite
de Ministerele de Sånåtate, epidemiologii OMS ¿i
partenerii din Re¡eaua Mondialå OMS de alertå ¿i
ac¡iune în caz de Epidemie (WHO Global Out-
break Alert and Response Network) (3).

Datele originale au fost colectate pentru
activitå¡ile de supraveghere mai degrabå decât
pentru cercetare ¿i de aceea calitatea, fiabilitatea
¿i prezentarea lor nu au fost uniforme între ¡åri.

EPIDEMIOLOGIA GRIPEI AVIARE A (H5N1)
LA OM: CAZURI CONFIRMATE DE OMS
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Datele cu privire la expunere erau incomplete în
momentul în care au fost publicate ¿i de aceea nu
au fost incluse în aceastå analizå.

Atunci când datele apari¡iei simptomelor lip-
seau, au fost utilizate informa¡ii în legåturå cu data
raportårii sau data decesului sau/¿i de spitalizare
pentru a putea determina aproximativ luna apari¡iei
cu scopul ca aceste cazuri så poatå så fie repre-
zentate în curba epidemiologicå. În acela¿i timp

aceste date au fost excluse din calculele realizate
asupra duratei scurse între debutul bolii ¿i momen-
tul spitalizårii sau decesului.

Datele au fost introduse în sistemul de infor-
mare managerial desemnat de OMS så facå mana-
gementul datelor pe epidemii, care au fost special
adaptate la aceastå serie de date. Distribu¡iile au
fost comparate folosind testul X2 ¿i mediana a fost
comparata utilizand testul Kruskal-Wallis.

Harta 1
Epidemiile infec¡iei H5N1 printre animale la 28 aprilie 2006
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REZULTATE

Numårul ¿i inciden¡a cazurilor

Între 1 decembrie 2003 ¿i 30 aprilie 2006, 9
¡åri au raportat la OMS în total 205 cazuri de gripå
aviarå H5N1 la om confirmate prin laborator
(Tabelul nr. 1). Douå cazuri asimptomatice înre-
gistrate în Vietnam (un bårbat de 81 ani ¿i o femeie
de 67 de ani) care figureazå în datele OMS ¿i iden-
tificate în cursul depistårii efectuate la contac¡i au
fost excluse din analizå, råmânând 203 cazuri.

Romania nu a avut cazuri la om, de¿i la påsåri a
avut. De ce? Va trebui så råspundem acum (n.red).

Am dispus pentru toate cazurile de informa¡ii
asupra locurilor de re¿edin¡å (cel pu¡in pânå la primul
nivel administrativ) ¿i sex. Vârsta a lipsit pentru 1
caz. Au lipsit informa¡iile asupra datei apari¡iei
simptomelor pentru 6% (13/203) din cazuri iar cele
pentru internarea în spital au lipsit în 22% (45/203)
din cazuri. Pentru 9 cazuri în care lipsea data apari¡iei
simptomelor, ne-am servit de data internårii în spital
pentru a stabili luna de debut al simptomelor. Pentru
4 cazuri care au råmas ¿i pentru care nu dispunem
nici de data internårii în spital, ne-am servit de luna
în care, cazurile au fost înregistrate pentru a deduce
luna de apari¡ie a simptomelor.

Curba cazurilor noi de gripå umanå H5N1 evi-
den¡iazå trei vârfuri în intervalul: decembrie 2003 ¿i
aprilie 2006 corespunzåtor aproximativ sezonului de
iarnå ¿i primåvarå în emisfera de Nord (Fig. 1).

Numårul ¡årilor care au raportat cazuri noi
umane de gripå H5N1 a progresat de o manierå
spectaculoaså dupå octombrie 2005 urmând exten-
sia geograficå a epidemiilor în popula¡iile aviare.
Înainte de mijlocul anului 2005 numai 4 ¡åri au
raportat oficial cazuri de infec¡ie cu virusul H5N1
la om. Între octombrie 2005 ¿i sfâr¿itul lunii aprilie
2006 au raportat alte 5 ¡åri noi (Tabelul 1).

Caracteristicile demografice

Vârsta medie a cazurilor confirmate este de 20
ani. Vârstele cazurilor se situeazå între 3 luni ¿i
75 ani (n = 202). Jumåtate dintre cazuri erau su-
biec¡i în vârstå sub 20 ani; 90% erau subiec¡i < 40
ani (Figura 2). Printre cazurile în vârstå de mai
pu¡in de 10 ani, 21 copii aveau < 5 ani ¿i al¡ii 32
între 5 ¿i 9 ani. 97 dintre bolnavi au fost de sex
masculin ¿i 106 de sex feminin. Sex ratio a fost de
0,9 (97 bårba¡i ¿i 106 femei), dar acesta a variat pe
grupe de vârstå, având valori de 0,6-0,7 la cei din
grupa de vârstå 10-19 ani, 20-29 ani, ¿i valoarea
de 1,5 la cei de sub 10 ani (Tabelul 2) Cu toate
acestea, nu s-au gåsit diferen¡e semnificative statistic
între grupuri (test X2 = 7,3, df = 6, p = 0,3).

x) Numårul deceselor este inclus în numårul cazurilor.

Tabelul 2.
Cazuri de H5N1 detectate la om pe sex ¿i clase de

vârstå (n = 202)

Tabelul 1.
Distribu¡ia cazurilor umane de gripå pe ¡arå, luni ¿i ani de apari¡ie a simptomelor la primul ¿i ultimul caz raportat

TIMPUL SCURS ÎNTRE APARIºIA SIMPTOMELOR
ªI SPITALIZARE

Numårul de zile scurs între apari¡ia simptomelor
¿i spitalizare, a putut fi calculat pentru 73% (150/
203) de cazuri. Pentru toate grupele de vârstå,
durata medie între apari¡ia simptomelor ¿i spitalizare
a fost de 4 zile (interval = 0-18). (Figura 3)
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REFERATE

Cea mai mare parte a bolnavilor au fost con-
sulta¡i în såptåmâna urmåtoare apari¡iei bolii. În
2004 intervalul era de 5 zile; în 2005 de 4 zile ¿i
în 2006 de 5 zile. Nici o diferen¡å semnificativå
statistic n-a fost gåsitå între aceste mediane
(Kruskal-Wallis H – 1,8, df = 2, p = 0,4).

MORTALITATEA

Media mortalitå¡ii generale a fost de 56%.
Mortalitatea cea mai ridicatå raportatå a fost de

73%; aceasta a fost înregistratå la vârsta între 10-19
ani (n = 49). Mortalitatea cea mai reduså a fost în-
registratå la cei > 50 ani (n = 11) (Tabelul 3) Di-
feren¡a de mortalitate între cele douå grupe de vârstå
a fost semnificativå statistic (x2 = 18,47, dl = 6,
p = 0,005). Mortalitatea generalå a fost cea mai
scåzutå în 2005 (43%); în 2004 (73%) în 2006 la
zi (63%).

Numårul de zile scurse între apari¡ia simpto-
melor ¿i decese a fost calculat pentru 97% de
cazuri mortale (110 din 113). Pentru perioada între

Figura 1.

Figura 2.
Distribu¡ia cazurilor H5N1 pe grupe de vârstå la 30 aprilie 2006 (n = 202)
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decembrie 2003 ¿i aprilie 2006 durata medie între
apari¡ia simptomelor ¿i deces a fost de 9 zile
(interval = x – 31 zile); în 2004 durata medie a
fost de 11 zile; ¿i în 2005 ¿i 2006 durata medie a
fost de 8 zile. Nici o diferen¡å statisticå semnifi-
cativå nu a fost gåsitå între aceste medii (Kruskal-
Wallis H – 4,7, df = 2, p = 0,1) (Figura 4).

DISCUºII

Aceastå descriere a cazurilor de gripa umanå
H5N1 este limitatå la cele raportate cåtre OMS care
au fost confirmate de laborator ¿i pentru care
bolnavii prezentau simptome. Este astfel imposibil
så deducem în ce måsurå aceste cazuri sunt repre-
zentative pentru ansamblul infec¡iilor produse de
virusul H5N1 la om.

Se poate sa fi aparut multe tendinte selective
din cauza ca unii pacien¡i e posibil så fi murit
înainte de a fi testa¡i sau diagnostica¡i; persoane
cu simptomatologie medie n-au putut fi supra-
vegheate medical sau testele de laborator au gene-
rat rezultate fals pozitive sau fals negative. În

acela¿i timp anchetele serologice recente au detec-
tat o frecven¡å mult scåzutå a seropozitivilor asim-
ptomatici pentru virusul H5N1 în personalul cu
contact cu bolnavii cu infec¡ie H5N1 documen-
tatå. Frecven¡a infec¡iei subclinice sau a formelor
benigne de boalå råmâne necunoscutå; prin urmare
trebuie organizate mai multe studii noi în popula¡ii
cu expunere preciså la riscul de infec¡ii.

De¿i cazurile au apårut pe toatå durata anului,
curba epidemiologicå, aratå un vârf de gripå pro-
duså de virusul H5N1 în cursul perioadelor cele
mai friguroase ale emisferei de Nord pentru fiecare
dintre anii studia¡i. Dacå aceastå tendin¡å continuå
ne putem a¿tepta la o recrudescen¡å puternicå a
cazurilor la sfâr¿itul anul 2006 ¿i debutul anului
2007. Sunt necesare studii complementare pentru
a evalua raportul care existå între 1) condi¡iile cli-
matice, 2) epidemiile printre påsårile de curte, ¿i
3) cazurile umane asociate.

Cea mai importantå propor¡ie de cazuri apare
printre aceia în vârstå între 10-29 de ani. Cum cea
mai mare parte de cazuri apare în ¡årile ale cåror
popula¡ii sunt tinere (de exemplu în 2005, în Egipt

Tabelul 3.
Letalitatea pe ani de apari¡ie a simptomelor ¿i pe grupe de vârstå

Figura 3.
Numårul de zile între debutul simptomelor ¿i spitalizare (n = 150)
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¿i în Indonezia, unde respectiv 34% ¿i 24% din
popula¡ie este de vârstå mai micå de 15 ani (7), s-ar
putea ca aceasta så se reflecte în distribu¡ia pe
vârste a cazurilor în ¡årile afectate, så depindå de
comportamentul de vârstå care creazå riscul de
expunere.

Numårul ridicat de cazuri printre femeile în
vârstå între 10-29 ani ar putea fi legat de un profil
particular de expunere (de ex. practicile la care
acestea, femeile la vârstele respective, iau parte la
selectarea, distrugerea, sau prepararea hranei) care
sunt adesea efectuate de femeile tinere. Totu¿i dat
fiind datele incomplete asupra expunerii fac dificilå
stabilirea unei legåturi între vârstå ¿i expunere ¿i
impun necesitatea unor studii în viitor pentru a
stabili dacå femeile tinere sau alte grupuri (ca de
ex. femeile gravide) au un risc crescut de a con-
tracta infec¡ia.

A fost gåsitå o diferen¡å statisticå între nivelurile
letalitå¡ii la diferite grupuri/clase de vârstå. Cea
mai ridicatå letalitate a fost înregistratå între 10-39
ani, cea mai scåzutå peste 50 de ani ¿i cu valori
intermediare la copiii în vârstå mai mici de 10 ani.
Acest profil al letalitå¡ii pe vârste diferå de acela
din gripa sezonierå în care letalitatea cea mai mare
se întâlne¿te la vârstele înaintate (8). Diferen¡ele
observate în nivelurile letalitå¡ii în func¡ie de vârstå
printre cazurile de gripå aviarå cu virusul H5N1
reaminte¿te pe cele observate în cursul pande-
miilor de gripå anterioare în particular cele obser-
vate în 1918 când nivelul de letalitate cel mai
ridicat era la adul¡ii tineri. (9). Dovada identitå¡ii
etiologice asociate în cele douå izbucniri epide-

mice, 1918 ¿i cea actualå, de¿i sugeratå (teste
ARN) efectuatå ¿i anun¡atå în mass media ca realå
nu a fost comentatå pentru agentul etiologic, ci
doar epidemiologic – dimensiune, vârstå, morta-
litate dominantå (tineri).

Durata medie de la debutul simptomelor pânå
la spitalizare a fost de 4-5 zile pentru to¡i anii
studia¡i, ceea ce corespunde mai mult sau mai
pu¡in cu cea observatå în cursul epidemiei din
1997 pentru cele 18 cazuri de infec¡ie cu virusul
H5N1 din Hong Kong RAS (duratat medianå/
medie = 3 zile) (4, 10). Tendin¡ele privind data
debutului ¿i/sau spitalizårii, pot så se producå când
datele au fost colectate prin interviuri, în special
printre acele cazuri în care investiga¡iile au fost
imitate mult dupå debutul simptomelor. Mai mult
data spitalizårii a lipsit pentru 22% (45/203) din
cazuri ceea ce împiedicå formularea concluziilor.
Similar, numårul mediu de zile între debutul sim-
ptomelor ¿i deces erau de 9 ¿i e global comparabil
de la un an la altul.

În aceste date observa¡iile cronologice (inter-
valul între debutul bolii ¿i spitalizare, ¿i cel între
debutul simptomelor ¿i deces) ¿i procentele simi-
lare ale mortalitatii sugereazå cå pattern-ul bolii
nu a evoluat mult în cursul anilor studia¡i. Totodatå
sunt necesare cercetåri complementare pentru a
evalua importan¡a altor factori, de notat: accesul
la îngrijire, calitatea acesteia, recurgerea la anti-
virale ¿i complica¡iile.

În ciuda limitårilor sale, aceastå analizå poate
så ajute la formulåri de ipoteze pentru studii apro-
fundate vizând så identifice riscurile expunerii; ea

Figura 4.
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poate deasemeni så furnizeze punctul de pornire,
al viitoarelor colectåri de date, care så conducå la
ameliorarea stratetgiilor de interven¡ie. O mai bunå
organizare a colectarii, validårii ¿i analizei datelor
epidemiologice ¿i clinice, vor ameliora conside-
rabil capacitatea de detectare a modurilor de ex-
punere specificå ¿i va permite deasemeni
cercetåtorilor så aiba ca tinta måsurile de preven¡ie.
Monitorizarea schimbårilor în epidemiologia
cazurilor umane ¿i severitatea ¿i caracteristicile
bolii, pot ajuta la identificarea schimbårilor în
abilitatea virusului de a trece de la om la om sau
så producå diferite pattern-uri ale bolii. Colectarea
mult mai detaliatå a informa¡iilor asupra trata-
mentelor antivirale ¿i a rezultatelor ¿i în particular
legåtura acestei informa¡ii cu e¿antionajul virologic
secven¡ial al putea ghida deciziile viitoare cu pri-
vire la managementul deciziilor.

În concluzie, aceastå analizå descrie epide-
miologia curentå, obi¿nuitå a cazurilor umane de
H5N1 scoate la luminå lacune importante în co-

lectarea datelor esen¡iale necesare integrårii acestei
boli mai bine ¿i „rafina“ managementul cazurilor.
Întrucât virusul este acum endemic la påsårile de
curte în unele pår¡i ale lumii ¿i în continuå råspân-
dire în noi regiuni, vor continua så aparå sporadic
cazuri umane noi. Mai mult distribu¡ia råspândirii
virusului H5N1 la påsårile de curte ¿i expunerea
continuå a oamenilor sugereazå cå riscul evolu¡iei
virusului într-un agent mult mai transmisibil,
råmâne mare. De aceea contribu¡ia la culegerea
datelor poate fi privitå ca parte al unui ..... sistem
de avertizare/alarmå care va apåra toate ¡årile îm-
poriva unei amenin¡åri colective. În mai 2006 a
aparut un acord imediat în vederea pregåtirii apli-
cårii voluntare a dispozi¡iilor care figureazå în
Regulamentul Sanitar Interna¡ional (2005) cu pri-
vire la amenin¡area unei pandemii de gripå.

Dacå ¡årile sunt de acord, ele vor asista ele
însele, comunitatea interna¡ionalå ¿i OMS în supra-
vegherea evolu¡iei situa¡iei ¿i promovarea råspun-
sului adiacent, oferind posibilitatea evaluårilor
fiabile ale riscului.
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