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Rezumat

Gripa este o infecție respiratorie acută care 
ocupă un loc dominant în patologia infecțioasă ca 
ursmare a morbidității crescute, a complicațiilor, 
excesului de mortalitate, precum și a implicațiilor 
socio-economice. 

Gripa poate fi  prevenită sau controlată prin 
aplicarea măsurilor generale de prevenire a infecțiilor 
respiratorii, utilizarea terapiei cu medicamente antivi-
rale și vaccinare, aceasta din urmă fi ind cea mai efi ci-
entă măsură disponibilă.

Obiectivul este prezentarea măsurilor de preve-
nire a gripei. 

Am realizat un review al literaturii de speciali-
tate, al ghidurilor și recomandărilor actuale.

Vaccinarea antigripală este cea mai efi cientă 
metodă de profi laxie a gripei, astfel că până la crearea 
unui vaccin universal, eforturile medicilor, cercetăto-
rilor, decidenților ar trebui să se concentreze asupra 

creșterii acoperirii vaccinale, îmbunătățirii stocurilor 
existente de vaccinuri, îmbunătățirii formulei și mo-
dului de administrare a acestora, precum și asupra 
instruirii profesioniștilor din domeniul medical și a 
populației. 

Utilizarea chimioprofi laxiei gripei are în vedere 
factori precum costul, complianța, reacțiile adverse și 
mai ales posibilitatea apariției unor tulpini rezistente. 

În prezent, pentru profi laxia medicamentoasă a 
gripei se utilizează în special inhibitorii de neuramini-
dază, oseltamivir și zanamivir. În unele țări sunt utili-
zați noi agenți pentru chimioprofi laxia gripei (Baloxi-
vir marboxil și Laninamivir). 

Agenții antivirali nu sunt substituenți ai vacci-
nului gripal și nu ar trebui să scadă rata de acceptare 
a acestuia. 

Cuvinte-cheie: gripa, profi laxie, antivirale, 
vaccinare
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Influenza prophylaxis: current approaches

Abstract

Infl uenza is an acute respiratory disease. It 
holds a top position among infectious pathologies due 
to its high morbidity and mortality, but also due to its 
socio-economic implications. 

Apart from personal prevention measures, the 
prevention of infl uenza also includes vaccination and 
prophylaxis with antivirals. 

The aim is to present the current methods ai-
med at preventing seasonal infl uenza epidemics. 
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We have reviewed the specifi c literature, the 
infl uenza guidelines and recommendations. 

The infl uenza vaccination is the most effective 
way to prevent the disease; until the development of 
universal infl uenza vaccine, the efforts of physici-
ans, researchers and policy-makers should focus on 
increasing vaccination coverage, especially among 
high-risk groups, improving existing vaccines stocks, 
vaccines formulation and delivery, as well as on the 
training of medical professionals and population. 

For preventing infl uenza illnesses, pre-expo-
sure or post-exposure prophylaxis with antivirals can 

be considered but it depends on several factors such as 
costs, compliance, side effects and the most important 
thing, the risk of emerging antivirals-resistant strains. 

Nowadays, neuraminidase inhibitors such as 
oseltamivir and zanamivir are used for infl uenza che-
moprophylaxis. In some countries, new antiviral agents 
(Baloxivir marboxil and Laninamivir) are available. 

The antiviral agents mustn’t replace the infl u-
enza vaccine and mustn’t decrease the acceptability 
rate of infl uenza vaccination.

Keywords: infl uenza, prophylaxis, antivirals, 
vaccination

Gripa este o infecție respiratorie acută care re-
vine anual în atenția specialiștilor din domeniul medi-
cal ca urmare a morbidității crescute, a complicațiilor, 
excesului de mortalitate, precum și a implicațiilor so-
cio-economice [1,2]. 

Anual, OMS raportează 3-5 milioane de îmbol-
năviri prin gripă și 290.000-650.000 de decese. Copiii, 
vârstnicii, femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice 
și imunodeprimante sunt cel mai sever afectați [1,3].

Gripa produce anual costuri economice impor-
tante, din cauza absenteismului, perturbărilor în activi-
tățile socio-economice, costurilor îngrijirii medicale [1].

Gripa poate fi  prevenită sau controlată prin mă-
suri generale de prevenire a infecțiilor respiratorii, 
utilizarea terapiei cu medicamente antivirale și vacci-
nare, aceasta din urmă fi ind, de departe, cea mai efi ci-
entă măsură disponibilă [1,4].

a)  Chimioprofi laxia cu medicamente 
antivirale 

Când se optează pentru utilizarea chimioprofi la-
xiei gripei se iau în considerare următorii factori: cos-
tul, complianța, reacțiile adverse și mai ales posibilita-
tea apariției unor tulpini rezistente. Chimioprofi laxia 
este recomandată persoanelor nevaccinate antigripal, 
în special celor care fac parte din grupele la risc (per-
sonalul medical sau anturajul acestuia, pacienții imu-
nosupresați sau cu boli cronice asociate) [5,6].

În prezent, pentru profi laxia medicamentoasă a 
gripei se utilizează în special inhibitorii de neuramini-
dază, oseltamivir și zanamivir. Aceștia nu sunt substi-
tuenți ai vaccinului gripal și nu ar trebui să scadă rata 
de acceptare a vaccinului gripal [5,6].

În trecut, înaintea apariției rezistenței unor tul-
pini la amantade, se foloseau inhibitorii decapsidării 
virusurilor gripale de tip A (ai proteinei M2, de canal 
ionic), Amantadina și Rimantadina [6] (Tabelul nr. 1).

Amantadină* Rimantadină* Zanamivir Oseltamivir

Proteina ţintă M2 M2 Neuraminidaza Neuraminidaza
Activitatea Doar tipul A Doar tipul A A şi B A şi B

Efecte adverse SNC (13%)
Gastrointestinale (GI) (3%)

GI (6%)
GI (3%) Bronhospasm GI (9%)

Metabolizare - Multiplă (hepatică) - Hepatică 
Excreţie Renală Renală+altele Renală Renală (secreţie tubulară)
Interacţiuni 
medicamentoase

Antihistaminice, 
anticolinergice Niciuna Niciuna Probenecid (niveluri crescute 

de oseltamivir)
Necesitatea de 
ajustare a dozelor

Vârsta ≥ 65 ani
Cl Cr < 50 mL/min

Vârsta ≥ 65 ani
Cl Cr < 10 mL/min Niciuna Cl Cr < 30 mL/min

Disfuncţie hepatică severă 

Tabelul nr. 1: Agenții an  virali u  lizați pentru terapia și profi laxia gripei [6]
*Virusurile gripale circulante în prezent sunt rezistente la amantadină şi rimantadină;
* SNC – Sistem Nervos Central; Cl Cr – Clearance creatinină; GI – Gastrointestinal.
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Toţi cei 4 agenţi antivirali sunt efi cienţi pentru 
profi laxia gripei, în condiţiile în care medicamentele 
sunt administrate continuu pe toată perioada expunerii. 
Au fost evaluate câteva scheme cu privire la această 
profi laxie, inclusiv profi laxia sezonieră, când medica-
mentele sunt administrate pe toată perioada epidemiei 
de gripă (în general de la 4 la 6 săptămâni); profi laxia 
în cadrul familial, caz în care medicamentul este admi-
nistrat pe o perioadă scurtă de timp membrilor familiei 
unui caz index şi profi laxia iniţiată în cadrul epidemiilor 

în cadrul instituţional, care ar putea fi  considerată o 
variantă diferită a profi laxiei efectuate în cadru fami-
lial. În plus, poate fi  luată în considerare profi laxia pe 
termen scurt pentru persoanele afl ate în grupele la risc 
care sunt vaccinate în timpul sezonului gripal, până la 
apariția răspunsului imun postvaccinal [6]. 

Doze
Indicaţiile, calea de administrare şi dozele utili-

zate pentru fi ecare agent antiviral în parte sunt suma-
rizate în Tabelul nr.2.

Medicament Cale de 
administrare Doze

Profi laxia gripei tip A şi B Oseltamivir Orală 
Adulţi: 75 mg/zi
Copii cu vârsta ≥ 1an:
30-75 mg/zi în funcţie de greutate

Zanamivir Inhalatorie orală Adulţi şi copii cu vârsta ≥ 5 ani: 10 mg/zi

Profi laxia gripei tip A Amantadină*sau 
Rimantadină* Orală Adulţi: 200mg/zi

Copii cu vârsta 1-9 ani: 5 mg/kg/zi (maxim 150mg/zi)

Tabelul nr. 2: Chimioprofi laxia în gripă [6]
* Amantadina şi rimantadina nu mai sunt utilizate în profi laxia gripei din cauza rezistenţei tulpinilor 
virale circulante. Ar putea fi  luate în considerare dacă se va restabili sensibilitatea virusurilor gripale 
la acestea.

Chimioprofi laxia post-expunere
Profi laxia cu Inhibitori de Neuraminidaza poate 

fi  asigurată înainte sau după expunere. Trebuie admi-
nistrată precoce, având în vedere perioada scurtă de 
incubaţie a bolii (1-4 zile, în medie 2 zile). Profi laxia 
post expunere este în mod tipic utilizată pentru maxim 
10 zile de la cel mai recent contact apropiat cu o per-
soană cu gripă confi rmată [7]. 

Studiile cu privire la profi laxie arată că pe lângă 
prezenţa stărilor de greaţă şi a vărsăturilor, folosirea 
oseltamivirului s-a asociat cu apariția cefaleei şi a 
„evenimentelor neurologice“ variate În acelaşi studiu, 
folosirea zanamivirului nu s-a asociat cu creşterea 
frecvenţei reacţiilor adverse [8]. 

Studiile au evidențiat faptul că profi laxia 
post-expunere cu zanamivir sau oseltamivir s-a aso-
ciat cu o scădere de 8% a riscului de a dezvolta gripă 
după contactul cu un caz de gripă și că utilizarea in-
dividuală pre şi post expunere a oseltamivirului scade 
riscul de apariție a cazurilor confi rmate de gripă 
A(H1N1) [8,9].

În urma unui studiu control randomizat de eva-
luare a efi cacității profi laxiei cu oseltamivir în care 
au fost incluşi 405 participanţi, s-a observat o scădere 
cu 13.6% a riscului de dezvoltare a formelor simpto-
matice de gripă în rândul membrilor familiei care au 
primit oseltamivir comparativ cu cei care au primit 
placebo, rezultatele acestui studiu fi ind confi rmate și 
de alte studii [7,10]. 

Chimioprofilaxia pre-expunere

Profi laxia pre-expunere poate fi  administrată 
pentru o scurtă perioadă de timp, în cazul în care este 
anticipată expunerea, sau poate fi  administrată pe 
toată perioada sezonului de gripă. Nu există încă un 
consens cu privire la perioada de timp pentru profi -
laxie în timpul sezonului de gripă. Au fost studiate şi 
bine tolerate scheme de profi laxie cu durata de 28 de 
zile pentru zanamivir şi de 16 săptămâni pentru osel-
tamivir. Eşecul administrării pe durată lungă a acestor 
medicamente este întâlnit mai frecvent la copii, din 
cauza reacțiilor adverse (greaţă şi disconfortul gas-
trointestinal) [7].
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Studiile au arătat că în cazul adulţilor sănătoşi 
profi laxia pre-expunere cu oseltamivir administrată 
pe perioada întregului sezon de gripă se asociază cu 
o reducere a riscului de apariție a formelor clinic ma-
nifeste de gripă. Administrarea profi lactică a oselta-
mivirului nu a fost asociată cu o reducere a riscului 
bronşitelor sau a ratelor spitalizării. 

De asemenea, în urma unui studiu randomizat 
controlat cu placebo care a inclus subiecţi vârstnici 
vaccinaţi cărora li s-a realizat profi laxie pre-expunere 
cu oseltamivir timp de 6 zile, s-a observat o scădere 
cu 92% a incidenței cazurilor confi rmate de gripă 
comparativ cu placebo [11].

Un studiu publicat recent aduce dovezi care 
recomandă profi laxia sezonieră în cazul persoanelor 
imunocompromise. Acest studiu a evidențiat o scă-
dere statistic semnifi cativă a frecvenței de pozitivare 
a culturilor (0.4% versus 3.8%; 88% efi cacitate de 
protecţie) sau RT-PCR (1.7% versus 8.4%; 74.9% 
efi cacitate de protecţie) provenite de la primitorii de 
transplant renal, hepatic și de celule stem hematopo-
ietice, care au primit oseltamivir timp de 12 pentru 
profi laxia gripei [12].

Recomandările ECDC privind profi laxia gripei 
cu inhibitori de neuraminidază sunt sumarizate în Ta-
belul nr. 3. 

Chimioprofi laxia pre şi postexpunere în cazul persoanelor asimptomatice

Adulţi sănătoşi cu 
vârsta cuprinsă între 
18 şi 65 de ani

Profi laxia în timpul epidemiilor de gripă sezonieră trebuie individualizată – de exemplu pentru 
membrii familiei persoanelor din grupele de risc, în special în cazul persoanelor nevaccinate 
sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare în anii în care se preconizează o efi cienţă 
scăzută a vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. Efi cienţa 
profi laxiei este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, transmisibilitate, 
virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate. Efi cienţa profi laxiei este probabil 
mai bună decât a tratamentului. 

Adulţi sănătoşi 
cu vârsta de peste 
65 de ani

Profi laxia în timpul epidemiilor sezoniere de gripă trebuie luată în considerare în funcţie de 
fi ecare caz în parte, de exemplu membrii familiei persoanelor din grupe de risc, în special 
persoane nevaccinate sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare sau dacă se 
preconizează o efi cienţă scăzută a vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele 
circulante. Efi cienţa profi laxiei este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de fi ecare caz în parte sau în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la 
antivirale, transmisibilitate, virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate.

Adulţi din grupe de 
risc, inclusiv adulţii 
imunocompromişi şi 
femeile însărcinate cu 
varsta mai mare sau 
egală cu 18 ani

În timpul epidemiilor de gripă sezonieră, profi laxia trebuie luată în considerare în cazul grupelor 
de populaţie vulnerabile, în special în cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise 
care nu răspund la vaccinare, având în vedere profi lul de siguranţă, patogenicitatea tulpinei 
de virus gripal circulant şi a comorbidităţilor. Acest fapt este important în special în timpul 
anilor în care este anticipată o neconcordanţă între tulpinile vaccinale cu tulpinile circulante. 
Efi cienţa profi laxiei este probabil mai bună decât a tratamentului. 
Utilizarea sigură a zanamivirului în timpul sarcinii nu a fost stabilită. Zanamivirul nu trebuie 
folosit în sarcină cu excepţia situaţiilor în care benefi ciul aşteptat asupra mamei depăşeşte orice 
risc posibil asupra fătului.

Personalul medical

Profi laxia trebuie luată în considerare în timpul epidemiilor sezoniere de gripă pentru a 
proteja pacienţii vulnerabili, în special cei nevaccinaţi sau imunocompromişi, care nu răspund 
la vaccinare. Acest fapt este important în special în timpul anilor în care este anticipată o 
neconcordanţă între tulpinile vaccinale cu cele circulante. Efi cienţa profi laxiei este probabil 
mai bună decât a tratamentului.
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, transmisibilitate, 
virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate.
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Chimioprofi laxia pre şi postexpunere în cazul persoanelor asimptomatice

Lucrătorii care vin în 
contact cu păsări sau 
porci/personalul de 
laborator care lucrează 
cu virusul gripal

A se vedea recomandările pentru adulţii sănătoşi în timpul gripei sezoniere. 
Trebuie luată în considerare profi laxia în cazul lucrătorilor care vin în contact cu păsări sau 
porci în timpul epizootiilor.
Profi laxia la personalul de laborator care manipulează virusuri gripale emergente sau virusuri 
gripale cunoscute cu potenţial de inducere a bolii severe la om trebuie luată în considerare în 
cazul nivelelor mai scăzute de biosecuritate decât cele recomandate în cazul acestor virusuri. 
Efi cienţa profi laxiei este probabil mai bună decât tratamentul. 

Copii sănătoşi cu 
vârsta mai mică 
de 18 ani

Profi laxia în timpul epidemiilor sezoniere de gripă trebuie luată în considerare în funcţie de 
fi ecare caz în parte, de exemplu pentru membrii familiei persoanelor din grupele de risc, în 
special în cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare. 
Acest fapt este important în special în anii în care se preconizează o efi cienţă scăzută a 
vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. Efi cienţa profi laxiei 
este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, transmisibilitate, 
virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate. Efi cienţa profi laxiei este probabil 
mai bună decât a tratamentului. 

Copii din grupe 
de risc, inclusiv 
imunocompromişi 

În timpul epidemiilor de gripă sezonieră profi laxia trebuie luată în considerare în cazul grupelor 
de populaţie vulnerabile, în special în cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise 
care nu răspund la vaccinare. Acest fapt este important în special în anii în care se preconizează 
o efi cienţă scăzută a vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. 
Efi cienţa profi laxiei este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 

Pacienţi internaţi 
în spital de orice 
vârstă, persoanele 
instituţionalizate

În timpul epidemiilor de gripă sezonieră profi laxia trebuie luată în considerare în special în 
cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare. Acest fapt 
este important în special în anii în care se preconizează o efi cienţă scăzută a vaccinului din 
cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. 
Deşi dovezile provin doar din studii observaţionale, profi laxia pacienţilor internaţi (sau 
a rezidenţilor) în timpul epidemiilor emergente de gripă şi a pandemiilor trebuie luată 
în considerare în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, 
transmisibilitate, virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate.

Tabelul nr. 3: Recomandările ECDC cu privire la profi laxia gripei cu inhibitori de neuraminidază [7]

Agenţi noi utilizaţi pentru profilaxia gripei

Laninamivirul a fost aprobat pentru a fi  utilizat 
în Japonia, dar rămâne un medicament experimental 
în celelalte ţări ale lumii. 

Este un inhibitor de neuraminidază cu admi-
nistrare inhalatorie şi durată lungă de acţiune, a fost 
raportat ca fi ind efi cient pentru profi laxia infecţiilor 
cu virus gripal la contacţii pacienţilor cu gripă din 
cadrul familial. Într-un studiu randomizat efectuat 
în Japonia, membrii familiilor pacienţilor diagnosti-
caţi cu gripă (majoritatea infectaţi cu virus gripal tip 
AH3N2) care au venit în contact cu aceştia în primele 
48 de ore de la debutul simptomelor au fost distribu-
iţi în mod aleator să primească o singură doză de 40 
mg de laninamivir, două doze de 20 mg de lanina-
mivir administrate zilnic timp de 2 zile sau placebo. 
Proporţia participanţilor care au dezvoltat gripă clinic 

confi rmată prin teste de laborator a fost semnifi cativ 
mai mică în cazul grupurilor care au primit laninami-
vir comparativ cu grupul placebo (4.5% în grupul care 
a primit o singură doză de laninamivir, 4.5% în grupul 
care a primit două doze de laninamivir și 12.1% în 
grupul placebo) [13].

Baloxivir marboxil a fost aprobat pentru utili-
zare în Japonia (februarie 2018) și SUA (octombrie 
2018) pentru pacienții cu vârsta mai mare de 12 ani, 
a căror simptomatologie a debutat cu cel mult 48 de 
ore anterior.

Este un inhibitor selectiv al endonucleazei 
cap-dependente, și-a dovedit activitatea terapeutică 
împotriva virusurilor gripale A și B, care includeau și 
tulpini rezistente la medicația antivirală actuală. Are 
un mecanism de acțiune unic comparativ cu prepara-
tele antivirale existente astăzi: prin inhibarea selectivă 
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a endonucleazei cap-dependente inhibă activitatea po-
limerazică și implicit replicarea ARN-ului viral. 

În ceea ce privește administrarea în timpul sar-
cinii și alăptării, precum și interacțiunea cu vaccinul 
viu atenuat, studiile actuale sunt insufi ciente pentru a 
putea preciza cu exactitate posibilele reacții adverse 
care ar putea apărea [14,15].

b) Profi laxia prin vaccinare 
Vaccinarea reprezintă cea mai efi cientă metodă 

disponibilă pentru controlul infecțiilor gripale. Vacci-
nurile gripale sunt unice în rândul vaccinurilor virale 
aprobate în prezent prin faptul că din cauza modifi că-
rilor antigenice pe care le suferă virusurile gripale, este 
necesară actualizarea periodică a compoziției vaccinale 
astfel încât acestea să fi e efi ciente împotriva tulpinilor 
virale care circulă într-un anumit sezon gripal [2].

Compoziția vaccinurilor gripale

Compoziția antigenică este stabilită anual de 
către specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății, 
în lunile februarie-martie pentru Emisfera Nordică, 
respectiv august-septembrie pentru cea Sudică. Pen-
tru stabilirea compoziției vaccinale se iau în calcul 
datele de supraveghere clinică, virusologică și epide-
miologică furnizate în mare parte de rețeaua globală 
de supraveghere a gripei a Organizației Mondiale a 
Sănătății [2].

Stabilirea compoziției vaccinale trebuie reali-
zată cu mai multe luni înaintea debutului sezonului 
gripal pentru ca producătorii să aibă timp sufi cient 
pentru producerea și distribuirea vaccinurilor gripale. 
Vaccinarea antigripală trebuie să se realizeze înaintea 
debutului activității gripale în comunitate. Copiii cu 
vârsta cuprinsă între 6 luni și 8 ani care se vaccinează 
pentru prima dată ar trebui să primească două doze 
de vaccin, una imediat ce este disponibil vaccinul și a 
doua doză la cel puțin patru săptămâni de la prima ad-
ministrare. Majoritatea adulților dezvoltă un răspuns 
protector la aproximativ 2 săptămâni de la administra-
rea vaccinului [2].

Din cauza fenomenului de drift antigenic sau 
schimbării liniei de descendență a virusurilor gripale 
B, virusurile incluse în vaccin ar putea fi  diferite de 
virusurile gripale circulante în unele sezoane. De 
asemenea, la diferențele antigenice dintre virusurile 
din vaccin și virusurile circulante ar putea contribui 
și mutațiile adaptative pe care le suferă virusurile din 

vaccin în timpul etapei de cultivare pe ouă embrionate 
din timpul producției. Acestea pot duce la o scădere a 
efi cacității vaccinului gripal, studiile recente eviden-
țiind faptul că tulpina A(H3N2) candidată suferă mu-
tații in ovo care îi afectează imunogenicitatea. Acest 
lucru este problematic îndeosebi pentru vârstnici care 
sunt cei mai vulnerabili la consecințele severe ale in-
fecției cu A(H3N2) [2,16].

Compoziția vaccinului gripal utilizat în sezonul 
gripal 2018-2019 a fost următoarea:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-

like virus; 
B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victo-

ria/2/87 lineage)-pentru vaccinul trivalent;
B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yama-

gata/16/88 lineage) [17].

Compoziția vaccinului gripal recomandată de 
OMS pentru sezonul gripal 2019-2020 este: 

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;
B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victo-

ria/2/87 lineage);
B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yama-

gata/16/88 lineage)-pentru vaccinul trivalent;
A/Kansas/14/2017(H3N2);
Componenta A(H3N2) a fost anunțată la o dată 

ulterioară întâlnirii OMS de la Beijing din luna februa-
rie, specialiștii menționând faptul că din cauza recente-
lor schimbări antigenice a fost necesar un timp mai în-
delungat pentru selecționarea acestei componente [17]. 

În urma studiilor și a rezultatelor supraveghe-
rii virusologice s-a constatat faptul că efi cacitatea 
vaccinului gripal actual a fost scăzută față de tulpina 
A(H3N2) circulantă. Pentru sezonul gripal 2019-2020, 
specialiștii OMS au decis păstrarea în compoziția vac-
cinală a celor două tulpini virale B conținute și de vac-
cinul gripal din sezonul 2018-2019, deoarece în sezo-
nul gripal 2018-2019 nu s-a constatat un număr cres-
cut de infecții determinate de virusurile gripale B [17].

În sezonul gripal 2018-2019, conform rezul-
tatelor unor studii preliminare, efi cacitatea vaccinală 
pentru A(H1N1)pdm 09 a fost de 72%, 78% în Ca-
nada, respectiv Australia [18]

Vaccinurile gripale au cunoscut o ameliorare 
calitativă continuă, compoziția virală evoluând de la 
vaccinurile cu virus întreg, care induceau un răspuns 
imunologic foarte bun, dar prezentau o reactogenitate 
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ridicată, până la vaccinuri divizate, splitate sau subu-
nitare care prezintă un răspuns imun identic cu cel al 
vaccinurilor cu virus întreg, dar au o reactogenitate 
mai scăzută și pot fi  administrare și copiilor cu vârsta 
mai mare de 6 luni [2].

Preparatele vaccinale actuale sunt trivalente 
și tetravalente. În timpul pandemiilor sunt utilizate 
vaccinuri monovalente ce conțin tulpina vaccinală 
responsabilă de producerea pandemiei, așa cum s-a 
întâmplat și în timpul pandemiei din 2009. Compo-
ziția vaccinală a vaccinului utilizat atunci a fost A/
California/7/2007(H1N1) [2].

În prezent există trei tipuri de vaccin, vaccinu-
rile vii atenuate (LAIV-live-attenuated infl uenza vac-
cine), inactivate (IIV-inactivated infl uenza vaccine) și 
recombinante (RIV-recombinant infl uenza vaccine) 
[2,19]. Fiecare tip de vaccin prezintă o serie de avan-
taje și limite [18].

Vaccinurile gripale inactivate se obțin prin 
cultivarea virusurilor pe ouă embrionate și apoi pu-
rifi carea hemaglutininei virale, singura componentă 
antigenică virală. Acestea pot conține trei sau patru 
antigene diferite și se pot administra intramuscular 
sau intradermic [2].

Vaccinurile gripale vii atenuate sunt triva-
lente sau tetravalente și se obțin prin adaptarea la rece 
a tulpinilor virale, urmate de sensibilizarea la căldură 
și atenuare. Acestea se administrează intranazal, per-
soanelor imunocompetente cu vârsta cuprinsă între 2 
și 49 de ani. Tulpinile virale vii atenuate se replică 
la nivelul mucoasei nazofaringiene, inducând nive-
luri mai scăzute ale anticorpilor serici, dar un răspuns 
imun celular și local mai efi cient [2].

În cazul în care persoana căreia i s-a adminis-
trat LAIV strănută, nu trebuie să se repete doza. Dacă 
persoana care ar trebui să primească LAIV prezintă 
congestie nazală care să împiedice administrarea vac-
cinului, admistrarea LAIV ar trebui amânată sau luată 
în calcul administrarea IIV. Nu se recomandă admi-
nistrarea LAIV timp de 48 de ore de la întreruperea 
administrării medicamentelor antivirale [2,20].

Vaccinul gripal recombinant a fost aprobat 
în anul 2013 în SUA și se recomandă persoanelor 
cu vârsta mai mare de 18 ani. Se administrează in-
tramuscular și are avantajul de a putea fi  administrat 
persoanelor cu alergie la ou, deoarece proteinele HA 

purifi cate sunt produse pe culturi celulare (insecte 
vaccinate) [2,20].

În sezonul gripal 2017-2018, personalul militar 
din SUA a fost imunizat cu un nou tip de vaccin re-
combinant care a fost realizat prin cultivarea virusului 
gripal pe celule renale de câine. Efi cacitatea acestui 
vaccin este în curs de estimare [14].

În România este disponibil vaccinul gripal in-
activat, trivalent sau tetravalent și din acest sezon va fi  
disponibil și un vaccin gripal viu atenuat. 

Recomandări de vaccinare

În România, vaccinarea antigripală este reco-
mandată, conform metodologiei de supraveghere a 
gripei, elaborată de Centrul Național de Supraveghere 
și Control Boli Transmisibile, pentru grupele popula-
ţionale considerate la risc [4]:

• Persoane cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 
ani în evidenţă cu afecţiuni medicale cronice de tipul 
afecțiunilor pulmonare, cardiovasculare, metabolice, 
renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezi-
tate, astm sau cu virusul imunodefi cienţei umane;

• Femeile însărcinate; 
• Medicii, cadre sanitare medii şi personal au-

xiliar din instituțiile de îngrijiri medicale inclusiv sa-
lariații instituţiilor de ocrotire (copii sau batrâni) şi ai 
unităţilor de bolnavi cronici, care prin natura activită-
ţii vin în contact respirator cu pacienţii sau asistaţii; 

• Persoane, adulți şi copii, rezidente în instituţii 
de ocrotire socială, precum şi persoane care acordă 
asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la domiciliul 
persoanelor la risc înalt;

• Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 – 59 luni; 
• Toate persoanele cu vârsta peste 65 de ani. 

În Statele Unite ale Americii, Advisory Com-
mittee on Imunization Practices (ACIP) recomandă 
vaccinarea antigripală cu precădere grupurilor la risc 
pentru a dezvolta forme severe de gripă sau persoa-
nelor care pot contribui la răspândirea virusurilor gri-
pale [2,20]:

• Copiii în vârstă de 6-59 luni; 
• Adulții cu vârsta ≥50 ani; 
•  Persoanele cu boli pulmonare cronice (inclu-

siv astm), cardiovasculare (cu excepția hiper-
tensiunii izolate), renale, hepatice, neurolo-
gice, hematologice sau metabolice (inclusiv 
diabetul zaharat);
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• Persoanele imunocompromise;
• Femeile însărcinate; 
•  Copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 

6 luni și 18 ani) care primesc medicamente 
care conțin aspirină sau salicilat și care ar pu-
tea fi  expuse riscului de sindrom Reye;

• Persoanele instituționalizate; 
• Persoanele cu obezitate extremă (IMC ≥40); 
• Contacții persoanelor cu risc crescut:
• Personal medical;
•  Persoanele care îngrijesc copii cu vârsta ≤59 

luni (adică, <5 ani), în special copiii cu vârsta 
<6 luni și adulții cu vârsta ≥50 ani; 

•  Persoane care lucrează în spitale, care oferă 
îngrijire medicală în ambulatoriu sau la do-
miciliu (medici, asistente, brancardieri, etc);

•  Contacții și persoanele care îngrijesc pacienți 
cu afecțiuni medicale au risc crescut de com-
plicații severe ale gripei.

S-a insistat atât de mult asupra vaccinării gru-
purilor la risc, încât s-a ajuns să se considere că vacci-
narea antigripală nu este necesară la alte segmente ale 
populației. În cazul vaccinului gripal trebuie mențio-
nat efectul important al unei acoperiri vaccinale înalte 
care diminuează considerabil numărul de persoane re-
ceptive. O acoperire vaccinală considerabilă în rândul 
populației generale scade riscul apariției gripei în rân-
dul populației care prezintă contraindicații la vaccinare 
(exemplu copiii cu vârsta mai mică de 6 luni) [19]. 

Contraindicații și precauții

Vaccinurile gripale inactivate sunt contraindicate:
• Copiilor cu vârsta mai mică de 6 luni;
•  Persoanelor care au suferit o reacție adversă 

severă, amenințătoare de viață, la o vaccinare 
anterioară sau la una dintre componentele 
vaccinului;

•  Pacienților cu alergii la componentele 
vaccinului;

Vaccinarea antigripală poate fi  efectuată paci-
enților cu alergie la ou, dar va fi  administrat fi e vaccin 
recombinant (dacă este disponibil și pacientul are o 
vârstă mai mare de 18 ani), fi e vaccin viu atenuat, sub 
stricta supraveghere a unui medic [21].

În plus, LAIV este contraindicat [20]:

•  persoanelor cu vârsta mai mică de 2 ani sau 
adulților cu vârsta peste 50 de ani;

•  copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 7 ani care 
urmează tratament cu aspirină din cauza ris-
cului de dezvoltare ca reacție adversă a sin-
dromului Reye;

•  copiilor cu vârste între 2 și 4 ani care au astm 
sau care au prezentat un episod de wheezing 
în ultimele 12 luni (înregistrat medical sau ra-
portat de către familie);

• femeilor însărcinate;
•  persoanelor imunodeprimate sau persoanelor 

care îngrijesc persoane imunodeprimate (se 
recomandă evitarea contactului cu acestea în 
următoarele 7 zile de la vaccinare).

Vaccinurile gripale se administrează cu pre-
cauție persoanelor care au dezvoltat sindrom Guilla-
in-Barre la mai puțin de șase săptămâni de la o admi-
nistrare anterioară, persoanelor care prezintă o infec-
ție moderată sau severă, cu sau fără febră sau care au 
fost recent spitalizate [21].

Vaccinurile vii atenuate se administrează cu 
precauție și la copiii cu astm cu vârsta mai mare de 
5 ani sau la indivizii care prezintă condiții medicale 
asociate care le conferă un risc crescut de a dezvolta 
complicații severe ale gripei, precum [20,21]:

•  Boli cronice pulmonare și cardiovasculare, 
exceptând hipertensiunea;

• Boli neurologice sau neuromusculare;
• Boli metabolice, precum diabetul zaharat;
• Insufi ciență hepatică sau renală;
•  Afecțiuni hematologice, precum 

hemoglobinopatiile. 

Reacții adverse

Reacțiile adverse severe sunt rare. Cel mai frec-
vent au fost raportate durerea la locul administrării, 
eritem la locul de administrare, cefalee, astenie, mial-
gii și starea generală alterată [20].

Efi cacitate și acoperire vaccinală

Efi cacitatea vaccinurilor gripale (reducerea 
proporțională a cazurilor de gripă în rândul persoa-
nelor vaccinate, comparativ cu cele nevaccinate) 
depinde de mutațiile antigenice suferite de virusul 
vaccinal în timpul dezvoltării pe ouă embrionate, de 
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tulpinile circulante, de vârsta pacientului și statusul 
imun (la vârstnici, din cauza fenomenului de imu-
nosenescență, precum și în cazul pacienților care au 
suferit un transplant de organ solid este necesară ad-
ministrarea unor vaccinuri cu o cantitate mai mare de 
proteine virale sau care conțin diverși adjuvanți pen-
tru a crește efi cacitatea vaccinală), de medicația ad-
ministrată concomitent (tratamentul cu statine scade 
efi cacitatea vaccinului gripal) [16]. 

O acoperire vaccinală de 35% în populația 
generală ar putea fi  sufi cientă pentru controlul unei 
epidemii sezoniere de gripă, cu condiția ca celelalte 
măsuri epidemiologice să fi e aplicate în mod constant. 
Ținta ECDC este asigurarea unei acoperiri vaccinale 
în rândul populației la risc de minim 75%, niciunul 
dintre statele europene neatingând această țintă [2].

În sezonul gripal 2017-2018, acoperirea vacci-
nală în SUA a fost 37%, iar în România 5,2% [14,22].

Pentru a depăși limitele vaccinurilor gripale ac-
tuale, obiectivul cercetătorilor din domeniu este cre-
area unui vaccin gripal universal care să fi e efi cient 
împotriva tuturor subtipurilor de A, să se poată admi-
nistra la toate grupele de vârstă și să aibă o efi cacitate 
vaccinală de minim 75%. Dacă actualele preparate 
vaccinale conțin porțiunea distală a moleculei de he-
maglutinină, care suferă frecvent mutații antigenice, 
se dorește ca vaccinul gripal universal să conțină tul-
pina moleculei care este stabilă din punct de vedere 
antigenic, acest deziderat având drept scop ameliora-
rea calitativă a vaccinurilor gripale actuale [14]. 

Principalele obstacole care stau în calea creării 
unui vaccin gripal universal sunt [21,23]:

•  pentru evaluarea efi cacității este necesară 
efectuarea de studii numeroase și complexe:

•  necesitatea includerii copiilor în aceste 
studii pentru diminuarea efectelor imuni-
tății preexistente;

•  compararea efi cacității acestor vacci-
nuri cu vaccinurile existente poate fi  
complicată;

•  rezultatele depind de sincronizarea cu 
principalele tulpini care suferă mutații an-
tigenice minore sau majore.

•  multe dintre strategiile care stau la baza creă-
rii vaccinului gripal universal sunt prea com-
plexe pentru implementare în lumea reală:

•  difi cil de produs cu costuri reduse, pe 
scară largă;

• încă la stadiul experimental.

Totuși, până la crearea unui vaccin universal, 
eforturile medicilor, cercetătorilor, decidenților ar tre-
bui să se concentreze asupra [14,21,23]:

•  îmbunătățirii stocurilor existente de 
vaccinuri;

•  îmbunătățirii modului de administrare a 
vaccinului pentru a-l face mai ușor de ac-
ceptat de populație;

•  crearea unor formule îmbunătățite (ter-
mostabile, care să asigure o imunitatate de 
o durată mai mare);

•  instruirii profesioniștilor din domeniul 
medical și a populației. 
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