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(Abstract)
Infectious diseases are still in the top of mortality and morbidity causes
globally. Currently, we are witnessing the emergence and re-emergence of infectious
agents, as a consequence of many factors, among which the vaccine hesitancy,
antibiotic resistance, global climate changes influencing the spread of certain
pathogens or their vectors. The world's population growth, globalization and
increasing proximity to animal reservoirs are risk factors for the emergence of new
pandemics. Of all infectious threats, zoonotic diseases are the most problematic
today, because animal pathogens can pass from their animal hosts to human, causing
transmissible infections, such as the coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2), the agent of COVID-19 pandemic. In the
context of a permanent epidemiological risk, it is imperative to raise the awareness
of the need to improve the surveillance capacity, the real-time reporting of individual
cases and outbreaks and to increase the availability of rapid and accessible
diagnostic tests. The most effective pandemic control measures remain the
epidemiological surveillance, limitation of inter-human contact or with animal
infection reservoirs and vaccination, whenever available. However, the
implementation of these prevention measures remains a permanent challenge and
requires good communication and collaboration at the level of the large population.
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Introducere
De-a lungul istoriei, omenirea s-a confruntat cu un şir impresionant de
epidemii şi pandemii, resimţite, pe bună dreptate, ca adevărate calamităţi şi
consemnate adesea în documentele vremii, multe dintre acestea, însă, pierdute. În
absenţa cvasitotală a mijloacelor terapeutice, numărul victimelor, raportat la
populaţie, a atins cifre impresionante, ceea ce a condus, uneori, la depopularea unor
teritorii şi chiar au schimbat cursul istoriei. Unul dintre exemplele cel mai des citate
este cel al ciumei bubonice sau septicemice, supranumită „moartea neagră”. Produsă
de bacteria Yersinia pestis, această boală a omorât, după diferite estimări o treime din
populaţia Europei, Asiei şi Africii în a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi a
persistat în focare sporadice pentru încă 200 de ani1.
Odată cu progresul cunoaşterii a fost demonstrată implicarea unor agenţi
infecţioşi în producerea unei serii de boli cronice (meningite, encefalite, scleroza în
plăci, diabet, sindromul oboselii cronice, rectocolită hemoragică, boala Wipple,
sindromul Guillain-Barré)2.
Schimbările globale au modificat arealul de răspândire a anumitor agenţi
patogeni sau al vectorilor mecanici sau biologici al acestora (ţânţari, căpuşe, purici,
păsări, rozătoare etc.), în timp ce patogenii animali au trecut de la gazdele lor
obişnuite, reprezentate de diferite specii de animale la om, generând astfel apariţia
unor infecţii, dintre care unele cu potenţial pandemic, aşa cum este şi cazul
coronavirusului SARS-CoV-2, agentul pandemiei COVID-19.
În ciuda faptului că, odată cu descoperirea vaccinurilor şi ulterior, a
antibioticelor, multe dintre maladiile infecţioase au putut fi eradicate, eliminate sau
limitate, acestea rămân şi în prezent în topul primelor 5 cauze de mortalitate la nivel
global; astfel, infecţiile de tract respirator inferior au reprezentat a patra cauză de
mortalitate la nivel global în 2019, fiind responsabile de aproximativ 2,6 milioane de
decese3. Sunt descoperiţi noi agenţi infecţioşi, în timp ce dintre cei vechi s-au selectat
tulpini cu contagiozitate mare sau cu un nivel înalt de virulenţă sau rezistenţă, care
generează infecţii greu sau imposibil de tratat4.
Noţiuni generale privind bolile infecto-contagioase: caracteristici, condiţii
de apariţie, evoluţie
Cunoscute încă din Antichitate, bolile infecţioase sunt produse de diferite
virusuri, microorganisme (bacterii, fungi, protozoare) sau toxine ale microorganismelor şi au câteva caracteristici comune: pot determina o imunitate specifică de
durată variabilă; organismul bolnav sau purtătorii asimptomatici pot deveni sursa de
îmbolnăvire a indivizilor sănătoşi; sunt specifice, în sensul în care aceeaşi maladie
este produsă întotdeauna de acelaşi agent cauzal, deşi forma clinică a bolii se poate
1

Rasmussen et alia, 2015; Mackowiak, 2021.
William, 2003; Mihăescu, Chifiriuc, 2013.
3
Cf. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death (accesat la 27.04.2021).
4
Bhutta et alia, 2014 şi https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
(accesat la 27.04.2021).
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prezenta sub aspecte variate; în general au evoluţie rapidă, ca rezultat al posibilităţii
de transmitere de la un organism la altul (contagiozitate) şi indice mare de morbiditate şi mortalitate5.
Condiţiile apariţiei unui proces infecţios
Pentru iniţierea unui proces infecţios la o gazdă sensibilă sunt necesare mai
multe verigi, care reprezintă domeniul de studiu al epidemiologiei: prezenţa unui
rezervor sau izvor de infecţie (care asigură perpetuarea agenţilor infecţioşi în natură,
prin intermediul diferitelor specii animale animale sau sălbatice sau ale apei, solului
etc., de unde se diseminează şi contaminează alte organisme), precum şi a unor căi de
eliminare, transmitere şi de pătrundere în organismul sensibil. De cele mai multe ori,
rezervorul de infecţie6 este reprezentat de om sau diferite specii de animale. Microorganismele şi virusurile care infectează doar gazdele animale produc infecţii
transmisibile denumite zoonoze, cele care infectează exclusiv omul produc antroponoze (variola, varicela, oreionul, poliomielita, gripa, hepatitele, dizenteria bacteriană,
febra tifoidă, tusea convulsivă, scarlatina, difteria, sifilisul, gonoreea, lepra). Bolile
infecţioase comune omului şi animalelor se numesc antropozoonoze şi au ca izvor de
infecţie animale domestice sau sălbatice: câinele – pentru rabie, bovinele – pentru
vaccină, bruceloză, tuberculoză; şobolanul – pentru salmoneloze, leptospiroze;
păsările – pentru encefalite virale etc.7
Controlul epidemiologic al agentului patogen transmis de animalele sălbatice
este foarte dificil, deoarece agentul infecţios nu poate fi eliminat total. Purtătorii sunt
foştii bolnavi care s-au imunizat şi nu mai prezintă simptome clinice, dar care,
eliminând pentru diferite perioade de timp agentul patogen din organism, pot
transmite infecţia la organismele receptive. Principalele căi de eliminare şi, respectiv,
de intrare a agenţilor patogeni sunt cea intestinală (febrele tifoide şi paratifoide,
dizenteria, holera, toxiinfecţiile alimentare, hepatita A, poliomielita) şi cea respiratorie (difteria, tusea convulsivă, rujeola, variola, varicela, oreionul, gripa, guturaiul).
Prin intermediul secreţiilor nazofaringiene şi bucale, proiectate în timpul tusei,
strănutului, vorbirii, omul bolnav sau infectat răspândeşte în jur o masă fină de
aerosoli constituiţi din picături microscopice de secreţii încărcate cu agenţi patogeni,
care îşi păstrează infecţiozitatea pentru perioade variabile de timp, ataşate de
particulele inerte. Agenţii infecţioşi pot fi de asemenea eliminaţi din organismul
infectat prin răni şi supuraţii, urină, secreţia lactată sau prin intermediul unui artropod
hematofag care se hrăneşte cu sângele infectat (tifos exantematic, ciuma, encefalitele
virale, malaria) sau pe cale iatrogenă (prin intermediul instrumentarului medical) –
hepatitele virale cronice, sifilis8.
5

Chifiriuc et alia, 2011.
Infecţia (lb. latină inficere – otravă) reprezintă totalitatea proceselor biologice care se desfăşoară în
organismul uman sau animal, ca urmare a pătrunderii şi multiplicării agenţilor patogeni (gr. pathos –
boală, suferinţă; gr. geneia, fr. génie – născut, produs al). Cf. Chifiriuc et alia, idem.
7
Lazăr, 2017.
8
Chifiriuc et alia, 2011.
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Evoluţia procesului infecţios
Infecţia poate evolua inaparent, fără simptomatologie clinică (infecţia tuberculoasă inaparentă) sau aparent, cu manifestări clinice, succedate într-o anumită
secvenţă: incubaţie, debut, perioada de stare şi convalescenţa9.
Din punct de vedere epidemiologic, maladia infecţioasă poate evolua pe mai
multe niveluri de extindere spaţio-temporală şi incidentală: i) evoluţia sporadică
semnifică apariţia cazurilor izolate de îmbolnăvire, atât în timp, cât şi în spaţiu;
ii) evoluţia endemică este definită prin apariţia cazurilor relativ rare de infecţie, care
se menţin numeric constante într-o colectivitate şi care apar cu relativă regularitate,
de obicei sezonier, la intervale variabile de timp. Majoritatea indivizilor populaţiei
sunt imunizaţi şi, deci, indemni faţă de agentul infecţios; iii) evoluţia epidemică,
caracterizează evoluţia rapidă a unei infecţii într-un interval scurt de timp, cu un
număr mare de cazuri clinice într-o colectivitate (cămin, cazarmă, sat, zonă, ţară,
regiune). Sunt cunoscute şi studiate epidemiile de ciumă, gripă, rujeolă, scarlatină;
iv) evoluţia pandemică (pan = tot; demos = populaţie, mulţime de oameni) este aceea
în care maladia infecţioasă se extinde foarte rapid pe un teritoriu foarte larg (ţări,
continente), cu un număr foarte mare de cazuri clinice10. Este caracteristică infecţiilor
virale (de exemplu, infecţia gripală) şi este favorizată de mijloacele de deplasare
rapidă, la distanţe foarte mari.
O boală endemică larg răspândită, cu număr relativ constant de cazuri
înregistrate diferite regiuni, nu reprezintă o epidemie. Sunt de asemenea excluse din
categoria pandemiilor recurenţele sezoniere de gripă, care apar simultan în regiuni
extinse ale globului dar nu sunt rezultatul transmiterii şi răspândirii aceleiaşi tulpini
de virus. Severitatea unei pandemii este evaluată după numărul de cazuri fatale, cu
toate că, de cele mai multe ori, numărul acestora s-a evaluat cu un grad înalt de
aproximare şi, de regulă, a fost supraevaluat. Un parametru de bază al infecţiozităţii,
care arată numărul indivizilor susceptibili la infecţie care pot fi infectaţi de fiecare
persoană bolnavă în cazul unei epidemii este determinarea ratei de reproducere
(R0 sau R naught). Cea mai contagioasă infecţie este cea produsă de virusul rujeolic,
o persoană infectată putând transmite virusul la alte 9-18 persoane, în comparaţie cu
virusul influenza, la care R0 este 1.5 sau SARS-Cov-2 (R0= 2,8-3.9).
Faţă de un agent patogen, absent în mod obişnuit dintr-un areal, populaţia
poate fi foarte susceptibilă. La primul contact cu populaţia receptivă, agentul patogen
declanşează o epidemie explozivă, dar, odată cu instalarea stării de imunitate
specifică, incidenţa maladiei scade. De regulă, în cazul epidemiilor, infecţiile apar la
grupa de vârstă lipsită de protecţie imunitară sau cu imunitate scăzută, variază ca
9

i) Incubaţie (perioadă lipsită de simptome clinice, în care agentul infecţios se localizează şi se
multiplică la nivelul anumitor ţesuturi); ii) debut (cu manifestări nespecifice-febră, cefalee, frisoane,
dureri musculo-articulare, declanşat în momentul în care numărul de agenţi infecţioşi şi cantitatea de
factori de virulenţă au atins un nivel critic; iii) perioada de stare, în care apar simptomele clinice
caracteristice, ce ating amplitudinea maximă (poate surveni decesul); în această perioadă organismul se
imunizează, iar agentul infecţios este eliminat (dacă organismul nu se sterilizează sub acţiunea factorilor
imunitari, apare o infecţie cronică); iv) convalescenţa (perioada de timp necesară organismului pentru
a-şi reface echilibrul anterior infecţiei). A se vedea Lazăr, 2017.
10
Aceste aspecte sunt prezentate pe larg în Chifiriuc et alia, 2011 şi Lazăr, 2017.
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severitate, nivelul cel mai ridicat de mortalitate înregistrându-se, de regulă, în rândul
vârstnicilor sau al altor grupe de risc. Dacă agentul patogen îşi modifică
caracteristicile, epidemia evoluează şi într-o populaţie imunizată, deoarece, faţă de
noile variante antigenice, populaţia nu posedă anticorpi specifici. În general,
pandemiile virale sunt produse de un virus nou, în al cărui genom s-a produs o
modificare amplă. Epidemiile sunt condiţionate de standardul de viaţă al comunităţii.
În ultimii 100 de ani, după introducerea terapiei cu antibiotice (mijlocul anilor ’40 ai
secolului trecut), nu s-au mai înregistrat epidemii bacteriene, dar cele virale au
continuat să se succeadă la intervale de câteva decenii. Impactul lor a rămas esenţial
nu doar la nivelul structurilor de sănătate publică şi al strategiilor medicale şi de
cercetare, ci şi în ceea ce priveşte tiparele culturale şi mentale11.
Provocări vechi şi noi în controlul pandemiilor
Carantinarea
Una dintre primele măsuri de gestionare a pandemiilor a fost carantinarea,
introdusă în secolul 14, pentru protejarea de plăgi epidemice a oraşelor de coastă.
Autorităţile portuare precaute au cerut navelor care veneau din porturile infectate, în
Veneţia, să rămână ancorate 30-40 de zile (it. quaranti giorni – de unde, termenul
„carantină”) înainte de acostare12. În cursul pandemiei COVID-19 a fost aplicată
măsura de cordon sanitar, folosită după pandemia de gripă din 1918, care constă în
imobilizarea întregii populaţii de la nivelul zonelor în care au izbucnit focare epidemice
şi impunerea restricţiei de a părăsi zona, pentru a stopa răspândirea unei boli13.
Analiza profilurilor de răspândire geografică a epidemiilor a permis implementarea unor măsuri de supraveghere epidemiologică a maladiilor infecţioase contagioase, care presupuneau identificarea originii focarului şi, ulterior, întreruperea
lanţului de transmitere. Prima analiză de acest tip a fost realizată în Londra, în timpul
unei epidemii de holeră (infecţie bacteriană produsă de Vibrio cholerae), de către
John Snow (1854), care a decis să înregistreze pe hartă răspândirea cazurilor; în acest
fel, cercetătorul a relevat aglomerarea cazurilor în jurul unei pompe de alimentare cu
apă contaminată14.
Vaccinurile
Un rol esenţial în combaterea agenţilor infecţioşi cu potenţial pandemic l-au
avut şi îl au vaccinurile. Vaccinurile sunt produse biologice care conţin bacterii vii cu
virulenţă atenuată, bacterii omorâte, toxine modificate (anatoxine), virusuri infecţioase, dar cu virulenţă atenuată, respectiv virusuri inactivate şi care, introduse pe o
cale adecvată în organismul uman sau animal, stimulează reactivitatea imunitară,
generând o stare de protecţie temporară faţă de agentul infecţios din care au fost
preparate. Preparatul vaccinal trebuie să fie eficient, adică să inducă un răspuns imun
11

Cf. Foucault, 1972, 1996; 2005; Burghele, 2015.
Stuard, 2002; Gensini et al., 2004.
13
Spinney, 2020.
14
Snow, 1854; 1855; 1857.
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protector, a cărui memorie să se păstreze în timp şi, pe de altă parte, să prezinte un
grad înalt de siguranţă, adică să nu determine efecte secundare defavorabile. Administrarea unui vaccin se face pe baza unei strategii bine definite. Scopul vaccinării
poate fi eradicarea (dispariţia agentului patogen, consecutiv acţiunii de vaccinare),
eliminarea (dispariţia manifestărilor clinice, deşi agentul patogen se păstrează în
populaţia umană sau animală) sau limitarea (controlul unei maladii infecţioase până
la un nivel la care nu mai reprezintă o problemă de sănătate publică).
De-a lungul timpului, au fost acumulate observaţii empirice referitoare la
faptul că vindecarea unor maladii infecţioase foarte grave, precum variola, era
urmată de o stare de rezistenţă permanentă la reinfecţie sau cel mult de forme uşoare
de îmbolnăvire. Plecând de la aceste observaţii, s-a trecut la infectarea artificială a
persoanelor sănătoase în scopul declanşării unei îmbolnăviri uşoare, care să instaleze
starea de imunitate, prin inhalarea mojaratului de cruste uscate, recoltate de la cei
trecuţi prin boală (procedeu denumit variolizare, introdus în Anglia de Lady Mary
Wortley Montegue în primele decade ale secolului al XVII-lea, care s-a practicat o
perioadă, cu toate riscurile îmbolnăvirii cu severitate necontrolată, datorită cantităţii
mari de virus inhalat)15. Ulterior s-a utilizat pentru imunizarea antivariolică un
preparat recoltat din leziunile pustulare de pe ugerul vacilor infectate cu virusul care
produce vaccina (cowpox), un virus asemănător virusului variolei (smallpox). Acest
preparat a fost obţinut şi utilizat de fermierul englez Benjamin Jesty (1774). Acesta a
observat că fermierii care se infectează cu virusul vaccinei devin rezistenţi la infecţia
cu virusul variolei. Nu se ştie dacă medicul veterinar Edward Jenner (1796) a făcut
aceeaşi observaţie sau a preluat ideea lui Jesty, dar, după ce a suferit o infecţie variolică
gravă la vârsta de 7 ani, Jenner, a introdus ulterior, ca medic, vaccinarea variolică16.
Variola este până acum singura viroză controlată şi eradicată prin vaccinare globală.
Succesul cu privire la eradicare are două explicaţii: virusul nu are rezervor animal
natural şi este un virus cu genom ADN, mult mai stabil din punct de vedere genetic.
Ultimele cazuri de îmbolnăvire s-au înregistrat în anii 1978-79. Calea de abordare a
lui Jenner pentru obţinerea preparatelor virale utilizabile ca vaccinuri umane este
folosită şi în prezent, implicând utilizarea unor virusuri de la mamifere sau de la
păsări, înrudite antigenic cu diferite virusuri umane. Noile vaccinuri obţinute pe calea
clasică a lui Jenner se sprijină pe tehnicile de genetică virală şi biologie moleculară.
De exemplu, virusul vaccinal este utilizat în prezent pentru obţinerea, prin tehnicile
de inginerie genică, a unor vaccinuri recombinate, capabile să exprime genele care
codifică pentru un anumit antigen viral faţă de care se doreşte obţinerea imunizării
(virusul hepatitei B, virusul turbării, virusurile herpetice, virusul SARS-CoV-2)
inserate în genomul lor.
Louis Pasteur a fundamentat ştiinţific practica producerii şi utilizării vaccinurilor. Denumirea de „vaccin” dată de Pasteur, în amintirea produsului recoltat de
Jenner din leziunile de pe ugerul vacilor infectate cu virusul cowpox s-a păstrat pentru
toate produsele folosite în practică, pentru a crea o stare de rezistenţă preventivă faţă
15
16

Smith, 2011.
Smith, 2011.
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de eventualul contact cu agentul patogen. L. Pasteur a demonstrat că proprietăţile
biologice (patogenitatea şi virulenţa) ale bacteriilor şi virusurilor patogene nu sunt
fixe. În anumite condiţii, aceste proprietăţi se pot diminua prin anumite artificii de
tehnică, aşa încât un agent virulent care de regulă determină o infecţie mortală, poate
fi transformat într-un agent care produce o infecţie uşoară, fără semne clinice, dar
creează o rezistenţă foarte solidă17.
Antibioticele
În ceea ce priveşte antibioticele, chiar dacă se poate spune că acestea au salvat
sute de milioane de vieţi în ultimii 80 de ani, de când au fost introduse în clinică,
succesul fără precedent al antibioterapiei, la sfârşitul anilor ‘60, a condus la o
concluzie pripită în comunitatea ştiinţifică, aceea că „...este timpul să închidem
cartea despre bolile infecţioase şi să declarăm câştigat războiul împotriva ciumei”18.
Emergenţa şi diseminarea bacteriilor patogene rezistente, însă, simultane cu utilizarea nejudicioasă a antibioticelor, atât pentru tratamentul infecţiilor umane, cât şi în
sectorul veterinar (de multe ori ca aditivi alimentari pentru prevenirea infecţiilor) şi
agricol a făcut ca această mare descoperire a secolului al XX-lea să îşi piardă rapid
eficacitatea, rezistenţa la penicilină fiind semnalată la scurt timp de la utilizarea
penicilinei pentru tratarea soldaţilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial19.
Rezistenţa la antibiotice a devenit astfel una din cele mai mari ameninţări pentru
sănătatea publică, tendinţa fiind crescătoare. Datele privind frecvenţa tulpinilor
bacteriene rezistente la antibioticele de ultimă linie în ţările europene participante la
programul EARS (European Antimicrobial Resistance Surveillance)20 evidenţiază
faptul ca România ocupă de cele mai multe ori primele locuri printe ţările europene
în ceea ce priveşte magnitudinea fenomenului antibiorezistenţei. Pe de altă parte,
bolile infecţioase care fuseseră controlate în trecut prin administrarea vaccinurilor au
cunoscut o recrudescenţă în ultimul deceniu, mai ales pe fondul emergenţei curentului anti-vaccinist, ce tinde să pericliteze tot mai mult practica vaccinării21.
Epidemii şi pandemii virale cu cale de transmitere respiratorie
Pandemiile de variolă
Pandemiile de variolă au făcut de-a lungul timpului circa 300 milioane de victime.
Agentul infecţios este un poxvirus (smallpox), care produce o erupţie (rash) sistemică, febrilă, după o perioadă de incubaţie de 10-14 zile. După incubaţie, în 1-2 zile
se produce erupţia pe mucoasa bucală, faţă, extremităţi şi mai puţin pe trunchi.
Leziunile fac crustă şi cad la aproximativ 14 zile. Variola majoră are o mortalitate de
30%, iar cea minoră, de 1%22. Mai mult de jumătate dintre supravieţuitori rămân cu
17

Mihăescu et alia, 2009.
Spellberg et alia, 2008.
19
Gaynes, 2017.
20
European Antimicrobial Resistance Surveillance, http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
(accesat la 27.04.2021).
21
Dubé et alia, 2015.
22
Thèves et alia, 2014.
18
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cicatrice pe tegumentul feţei. Variola este una dintre cele mai problematice boli
infecţioase transmisibile din istoria omenirii. Diseminarea bolii a fost corelată cu
creşterea şi mobilitatea populaţiei globului.
Originea virusului nu este elucidată, dar cele mai vechi dovezi istorice
evidenţiază prezenţa acestei boli în Egiptul antic, unde s-au descoperit mumii din
perioada 1580-100 î.Ch. care prezentau cicatricile caracteristice (inclusiv mumia lui
Ramses al V-lea, păstrată în muzeul din Cairo23; primele menţiuni în documentele
scrise despre variolă în Egipt au fost făcute de Aaron din Alexandria în 622 î.Ch. 24,
în timp ce prima descriere clinică aparţine medicului persan Al-Razi, în 910 î. Ch.25.
Introducerea bolii în Europa s-a produs cel mai probabil în timpul războaielor şi
invaziilor hunice şi ulterior, maure. Cu toate că ipoteza este încă dezbătută, se consideră că virusul smallpox ar fi putut fi una dintre cauzele posibile ale aşa-numitelor
Pesta din Atena (din timpul războaielor peloponesiace, 430 î.Ch.) şi Pesta antonină
(155-180), care au făcut milioane de morţi şi au avut numeroase consecinţe în plan
social şi politic. În cazul pestei antonine, istoricii cred că virusul a fost adus de
soldaţii romani, după războiul cu parţii din Orientul Mijlociu26. Epidemia a pus capăt
unei perioade de peste 200 de ani de Pax Romana, timp în care imperiul a cunoscut
apogeul puterii. După anul 180, au apărut numeroase zone de instabilitate (războaie
civile), accentuate de invaziile barbare27. Între secolele al XI-lea şi al XIII-lea,
variola a fost răspândită de cruciaţi în Europa, iar la sfârşitul secolului al XV-lea şi
începutul secolului al XVI-lea, boala a fost introdusă în Lumea Nouă, odată cu expediţiile conchistadorilor spanioli şi portughezi, dar şi prin intermediul sclavilor aduşi
din Africa de Vest. Alături de rujeolă, tuse convulsivă, varicelă, ciumă bubonică,
tifos şi malarie, variola reprezintă un model de studiu pentru evoluţia pandemică şi
consecinţele dezastruoase pe care le poate produce un agent infecţios nou, atunci
când aceasta pătrunde într-un alt areal geografic şi afectează populaţii neimunizate
(câteva milioane de morţi, depopularea sau chiar dispariţia anumitor populaţii
indigene din America Precolumbiană)28.
Pandemiile gripale sunt produse de virusuri gripale care au un genom ARN
segmentat (8 segmente pentru cele de tip A şi B, şi 7 segmente pentru cele de tip C).
Prin reasortarea acestor segmente, rezultă noi variante antigenice. Virusurile gripale
au cele mai înalte rate de mutaţie, în urma cărora rezultă diferite variante antigenice.
Variantele antigenice limitate nu determină epidemii.
Pandemiile de gripă sunt produse numai de subtipurile de virus A (pentru că au
rezervor animal), al căror genom se reasortează cu genomul virusurilor infecţioase
pentru păsări. Subtipurile de virus A infecţioase pentru om, infectează de asemenea
porcul şi păsările, în special pe cele acvatice. Condiţia reasortării genomice este ca
cele două tulpini virale (umană şi aviară) să infecteze simultan aceeaşi celulă.
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Creuzetul reasortării este reprezentat de celulele tractului respirator al porcului,
infectat concomitent de virusurile umane şi aviare.
Cele 4 pandemii majore ale secolului XX produse de virusul gripal de tip A au
fost: i) gripa spaniolă (1918), a cărei origine este controversată: China, oraşul
Kansas (SUA) sau Etaples (Franţa). Majoritatea opiniilor consideră că virusul a fost
adus de muncitorii chinezi în Europa. A fost prima pandemie produsă de H1N1, un
virus al cărui genom s-a reasortat cu genomul unui virus aviar în tractul respirator al
porcului, de unde a trecut la om. Spania, neutră în Primul Război Mondial, nu a
cenzurat sever presa, astfel încât serviciile de telefonie au raportat-o în 1918 şi de
aici i s-a atribuit numele de „gripa spaniolă”. Neobişnuit de virulentă, pandemia a
dispărut complet după 18 luni, în aprilie 1919. În primele 6 luni au murit 50 de
milioane de oameni29, dar numărul total al victimelor depăşeşte 100 de milioane;
multe ţări nu au înregistrat victimele (URSS postrevoluţionară), în Africa subsahariană au murit circa 1,5 milioane de persoane, iar în India a dispărut o generaţie
întreagă (17 milioane)30. Epidemiile de gripă fac victime, de regulă, la cei doi poli ai
vârstelor, dar gripa spaniolă a ucis mai mulţi tineri31. Alte opinii afirmă că virusul
n-ar fi fost mai virulent decât tulpinile pandemiilor anterioare, dar condiţiile specifice
perioadei au creat terenul favorabil propagării virusului şi expresia potenţialului
virulent: malnutriţia, igiena precară amplificate de războiul recent încheiat, au
aglomerat aşezămintele medicale şi au favorizat suprainfecţiile bacteriene32.
În 1918, vaccinurile şi antibioticele eficiente pentru prevenirea gripei şi
tratarea pneumoniei bacteriene secundare erau încă la zeci de ani distanţă, virusurile
gripale fiind izolate în perioada 1933-1936, iar primele vaccinuri antigripale fiind
disponibile în perioada 1942-194533. Este cunoscut faptul că epiteliul tractului
respirator, după infecţia virală exprimă un grad înalt de sensibilitate la infecţiile
bacteriene, care amplifică patologia. În absenţa antibioticelor, cele mai multe decese
s-au datorat probabil suprainfecţiilor bacteriene. Persoanele care se îmbolnăveau
utilizau remedii sau medicamente ineficiente, iar unii medici prescriau consumul de
alcool ca mijloc de prevenire a infecţiilor. Eforturile de combatere a focarelor s-au
bazat în esenţă pe intervenţii non-farmaceutice cum ar fi carantina, închiderea
şcolilor, interzicerea adunărilor publice şi prevenirea infecţiilor, cu ajutorul măştilor
faciale din tifon, eficiente în prevenirea infecţiilor bacteriene, dar cu pori de diametru
prea mare pentru a putea opri trecerea virusurilor, care au dimensiuni mult mai mici
decât bacteriile. Cu toate limitările, aceste măsuri au condus la reducerea semnificativă a mortalităţii34. Foarte important până în perioada actuală, s-a constatat de
asemenea că renunţarea prematură la aceste intervenţii a condus la accentuarea
valului pandemic. Gripa spaniolă rămâne cea mai severă pandemie înregistrată din
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istorie, care a arătat în acelaşi timp necesitatea şi urgenţa îmbunătăţirii sănătăţii
publice, ceea ce a condus la progrese importante în cercetarea biomedicală, planificarea sănătăţii publice şi eforturile de cooperare internaţională.
Astfel, la venirea celei de-a doua pandemii, care a urmat după aproape 40 de ani,
ţările au fost mult mai bine pregătite35; ii) gripa asiatică (1957), cauzată de H2N2 a
început în Hong Kong şi s-a răspândit în China – SUA – Anglia (1,4 milioane de
morţi). Al doilea val al pandemiei (1958) a provocat 1,1 milioane de decese. Noul
virus H2N2 a rezultat prin reasortare genomică între virusul gripal aviar şi uman.
Rata mai scăzută de mortalitate poate fi explicată prin faptul că pandemia a fost
precedată de descoperiri medicale importante, respectiv descoperirea penicilinei în
1929, care a făcut posibil tratamentul infecţiilor bacteriene supra-adăugate şi confirmarea etiologiei virale a infecţiei gripale, în anul 1931, ceea ce a permis canalizarea
eforturilor în direcţia dezvoltării unor metode adecvate de diagnostic şi prevenţie,
inclusiv prin vaccinare. Mai mult, în anii ’40 ai secolului trecut, secţiile de terapie
intensivă au fost dotate cu sisteme de ventilaţie artificială, care au permis gestionarea
cazurilor clinice severe; iii) gripa Hong Kong (1968-1970), pandemie cu epicentrul în
Hong Kong, produsă de H3N2, a provocat între 500.000 şi 2 milioane de victime36.
Controlul extinderii pandemiei s-a realizat printr-o combinaţie de măsuri constând în
vaccinare, spitalizarea cazurilor complicate şi administrarea antibioticelor pentru
tratamentul pneumoniei secundare cu etiologie bacteriană. Din păcate, în majoritatea
ţărilor, vaccinurile au fost disponibile după ce valul pandemic a atins apogeul. Ulterior,
dezvoltarea tehnologiei digitale a permis utilizarea la scară largă a programelor de
modelare a evoluţiei pandemiei. În 1952, OMS a înfiinţat Sistemul global de supraveghere şi răspuns la gripă, pentru a facilita raportarea şi monitorizarea infecţiilor
gripale în întreaga lume. Odată cu înfiinţarea FluNet în 1996, informaţiile au devenit
disponibile pentru public aproape în timp real. Această reţea monitorizează tulpinile
de virus gripal care circulă în populaţia umană în diferite zone geografice, accelerând
dezvoltarea şi stocarea vaccinurilor şi acţionând ca sistem de avertizare timpurie.
Sistemul de supraveghere se bazează însă exclusiv pe raportarea cazurilor simptomatice, excluzând infecţiile asimptomatice sau autolimitante, ceea ce conduce la o
subestimare a amplorii epidemiei şi la elucidarea căilor de transmitere37. Mai mult,
apariţia mai multor sisteme de supraveghere a condus la apariţia unor sincope de
comunicare şi coordonare.
La sfârşitul secolului al XX-lea, s-au înregistrat două progrese medicale deosebit
de importante: disponibilitatea vaccinurilor antigripale sigure, cu efecte secundare
minore şi dezvoltarea medicamentelor antivirale (de exemplu, amantadina, zanamivir
şi oseltamivir, care pot fi eficiente în prevenirea infecţiei, precum şi pentru reducerea
severităţii şi duratei infecţiei, în special dacă sunt administrate în primele 48 de ore
de la debutul simptomelor)38. Pe de altă parte, progresele tehnologice şi cooperarea
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economică internaţională au condus la creşterea fără precedent a mobilităţii de
persoane şi bunuri peste graniţe, călătoriile cu avionul devenind din ce în ce mai
populare după anii 1970. Astfel, în momentul apariţiei gripei porcine în 2009,
conexiunea şi mobilitatea globală ajunseseră la o cu totul altă scară decât în timpul
pandemiilor anterioare, dovedindu-se a avea implicaţii importante pentru apariţia,
răspândirea, impactul şi supravegherea pandemiei următoare; iv) gripa porcină
(2009-2010), cea de-a doua pandemie al cărei agent etiologic a fost H1N1, revenit
după pandemia spaniolă, a izbucnit în statul Veracruz, Mexic, unde a evoluat în trei
valuri (de primăvară, vară şi toamnă) şi s-a răspândit pe tot globul. A durat 19 luni
(ianuarie 2009-august 2010) şi a produs între 700 milioane şi 1,4 miliarde infectări şi
un număr estimat la câteva sute de mii de morţi, majoritatea copii şi, neobişnuit,
adulţi sub 65 de ani39. Deşi cifra minimă de 700 milioane de infectări este mai mare
decât cele 500 milioane ale gripei spaniole, raportate la populaţia totală, aceasta
reprezintă 11-21% din cele 6,8 miliarde, pe când cele 500 de milioane au reprezentat
1/3 din populaţia vremii, de 1,4 miliarde. OMS a raportat 18449 de decese confirmate de laborator la nivel global, deşi modelele matematice sugerează că mortalitatea
efectivă asociată cu gripa s-a situat între 151.700 şi 575.400, ceea ce înseamnă de opt
până la treizeci de ori numărul cazurilor confirmate în laborator40.
H1N1 a rezultat dintr-o triplă reasortare genomică a tulpinilor de virus porcin,
aviar şi uman, combinat cu un virus gripal porcin euroasiatic şi de aici a primit
denumirea de gripă porcină. Virusul porcin originar în Asia a infectat omul şi a ajuns
în America de Nord. Măsurile de limitare a pandemiei au constat într-o combinaţie
de intervenţii farmaceutice şi non-farmaceutice (închiderea şcolilor, respectarea
recomandărilor privind igiena mâinilor, autoizolare, tratament antiviral pentru cazuri
suspecte şi profilaxia în masă prin vaccinare). În Canada, vaccinul anti-H1N1 a fost
aprobat după aproximativ şase săptămâni după izbucnirea celui de-al doilea val şi a
fost utilizat pentru cel mai mare program de imunizare în masă din istoria naţiunii,
guvernul federal investind iniţial 400 de milioane de dolari pentru a cumpăra
cincizeci de milioane de doze de vaccin41.
Toate cele 4 pandemii de gripă (1918, 1957, 1968, 2009) au fost produse de
virusuri noi al căror genom a rezultat prin fenomenul de reasortare genomică. La
păsări, virusurile se multiplică preferenţial în celulele tractului intestinal, dar şi în
tractul respirator, fără semne clinice şi sunt eliminate în cantităţi mari, prin fecale şi
prin ciclul fecal-oral, ajungând astfel la mamifere. Virusurile aviare nu infectează
eficient primatele, datorită, în primul rând, specificităţii diferite faţă de receptorii de
pe suprafaţa celulelor. Un exemplu în acest sens este gripa aviară, produsă de un
virus patogen aviar (H5N1), care a infectat în intervalul 1997-2007, milioane de
păsări domestice, dar numai 278 de persoane, dintre care 168 de decese. Este un
exemplu tipic de pandemie provocată de un virus infecţios pentru păsări, care a trecut
la om, dar fiind lipsit de contagiozitate, a avut o arie limitată de diseminare.
39

Girard et alia, 2009; Amato-Gauci, 2011.
Simonsen et alia, 2013.
41
King, 2009.
40

17

Trebuie notat că, dacă între 1700 şi 1889, perioada inter-pandemică medie a
variat între 50-60 de ani, din 1889 aceasta s-a scurtat la 10-40 de ani42. S-a estimat că
izbucnirea unei noi pandemii, cu o rată de mortalitate similară celei din 1918,
raportată la populaţia actuală a globului, ar putea ucide între 74 şi 370 de milioane de
oameni.
Pojarul (rujeola) este o boală transmisibilă care are ca agent etiologic un
paramixovirus şi care poate fi controlată prin vaccinare43. Infecţia produce o imunitate solidă, dar la copiii cu deficienţe ale imunităţii mediate celular, infecţia
evoluează persistent, caz în care virusul poate pătrunde în sistemul nervos central şi
poate determina maladii neurologice: encefalita post-infecţioasă acută demielinizantă, asociată cu reacţia autoimună faţă de mielină şi rareori, panencefalita
sclerozantă subacută (PESS)44. Virusul nu are rezervor natural. Epidemiile de rujeolă
au făcut, la nivel global, peste 200 milioane de morţi în ultimii 150 de ani45. În
absenţa vaccinării, epidemiile sunt frecvente. Pentru controlul infecţiilor cu virusul
rujeolei se administrează vaccinul atenuat (Sabin), pe cale orală sau virusul inactivat
(Salk), injectabil intramuscular. Vaccinul atenuat administrat pe cale orală se
multiplică în ţesutul limfoid al faringelui şi intestinului, în epiteliul tractului
respirator şi gastrointestinal şi induce sinteza anticorpilor protectori din clasa Ig, care
se acumulează în secreţii (sIgA) şi împiedică colonizarea organismului de către
virusul sălbatic. Vaccinarea globală împotriva rujeolei, sub formă de vaccin trivalent
(rujeolă-rubeolă-oreion) sau vaccin divalent (rujeolă-rubeolă) a dus la reducerea
substanţială a cazurilor de rujeolă şi a deceselor asociate, constituind un exemplu de
succes al programelor de vaccinare pe scară largă46. Cu toate acestea, încrederea în
vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei a fost zdruncinată de un studiu
publicat în 1998, dar retras ulterior de către jurnal, care a sugerat că vaccinul
provoacă autism, deşi nu există dovezi epidemiologice care să demonstreze această
asociere47. Scăderea acceptării vaccinării a condus la reapariţia unor noi focare de
rujeolă, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul tusei convulsive, în mai multe ţări, în anii
1970-198048. În anul 2000 au murit 777000, din 40 milioane de infectări la nivel
global49.
Pandemia Covid 19 (SARS-CoV-2)
Coronavirusurile au fost descrise iniţial de Tyrell şi Bynoe (1966), la pacienţi
cu infecţii ale tractului respirator superior50, iar ulterior s-a demonstrat că acestea pot
infecta o gamă largă de specii de animale (păsări, porc, civetă de palmier, maimuţe,
pisică, dihor, hamster, câinele enot lilieci). Dintre cele 7 tipuri de coronavirusuri
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infecţioase pentru om, unele produc răceala comună, în timp ce altele pot provoca
infecţii severe şi au potenţial epidemic sau pandemic, respectiv SARS-CoV-1 (gazdă
intermediară posibilă – Civeta civetictis), MERS (originară în Arabia Saudită, gazdă
intermediară posibilă – cămila) şi SARS-CoV-2 (gazdă intermediară posibilăpangolinul)51. Rata de mortalitate a cazurilor de SARS-CoV-2 este de aproximativ
2,2%, spre deosebire de 9,6% în epidemia cu SARS‐CoV-1 şi de 34,4% în epidemia
MERS‐CoV din 2012. Răspândirea infecţiei cu SARS-CoV-2 a atins proporţii
transcontinentale, astfel că la data de 11 martie 2020, după ce trecuse prin 114 ţări,
COVID-19 a fost declarată pandemie de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Virusul
s-a propagat în toată lumea, astfel că până la 27 ianuarie 2021, infectase peste
100 milioane, cu peste 2 milioane de morţi şi cu o rată de diseminare de circa
500.000 cazuri noi/zi.
Transmiterea interumană se realizează în principal prin secreţiile respiratorii
infectate, eliminate prin tuse sau strănut, dar nu sunt excluse alte căi de transmitere,
precum contactul direct sau accidental al mâinilor infectate cu mucoasa cavităţii
orale, nazale, conjunctivale sau transmiterea fecal-orală52. Manifestările severe ale
infecţiei sunt rezultatul activării unui răspuns inflamator exacerbat (furtună
citokinică), care determină leziuni în principal la nivelul ţesutului pulmonar, dar şi la
nivelul tractului digestiv, ţesutului renal, hepatic, aparatului cardio-vascular, care
periclitează viaţa. Starea inflamatorie persistentă asociată cu obezitatea, diabetul,
îmbătrânirea (inflamaging), fumatul, deficitul vitaminei D, bolile inflamatorii
cronice, precum şi insuficienţa renală sau hipertensiunea arterială sunt asociate cu un
prognostic rezervat. Rata de infecţie cu SARS-CoV-2 şi rata de mortalitate sunt mai
ridicate la bărbaţi. Femeile sunt mai puţin sensibile, pentru că sistemul imunitar
înnăscut, dar şi unii factori specifici (hormonii sexuali) ar asigura o protecţie antiinfecţioasă mai bună.
Pentru diagnosticul infecţiei, ARN viral sau antigenele virale se detectează în
probe recoltate din tractul respirator: secreţii nazofaringiene, spută, secreţii de tract
respirator inferior, sânge şi fecale, în timp ce anticorpii specifici se cuantifică din ser.
Strategia larg acceptată pentru gestionarea terapeutică a infecţiei COVID-19 este
4-Anti (anti-viral, anti-şoc, anti-hipoxie şi anti-infecţii secundare) şi 2-echilibrare
(hidro-electrolitică şi acido-bazică)53.
Speranţele umanităţii cu privire la ieşirea din pandemia provocată de SARSCoV-2 sunt strâns legate de administrarea vaccinurilor. Certitudinile privitoare la
eficienţa acestora trebuie însoţite de prudenţă şi de experienţele anterioare. Pe termen
scurt, cel puţin de ordinul câtorva luni, vaccinurile disponibile în prezent, pe bază de
ARNm, foarte probabil vor proteja împotriva infecţiilor asociate cu patologie severă.
Dar măsurile de prevenţie a infecţiei vor trebui păstrate, în mod clar, cel puţin până
când se va ajunge la un procent adecvat de imunizare a populaţiei. În infecţia cu
SARS-CoV-2, efectul protector al anticorpilor trebuie să se manifeste în primul rând
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la nivelul epiteliului tractului respirator54. Un motiv de îngrijorare cu privire la
eficienţa vaccinului îl reprezintă caracterul mutant al acestui virus. Până acum se
raportează numai o creştere a transmisibilităţii inter-umane a noilor tulpini mutante.
O eventuală mutaţie la nivelul genei codificatoare a proteinei S, asociată cu
caracterul înalt transmisibil, ar putea avea însă un impact major, atât asupra eficienţei
vaccinului, ceea ce ar putea conduce la necesitatea prelungirii măsurilor de limitare a
contactelor inter-umane cel puţin la nivelul celor actuale, cât şi psihologic, manifestat
prin pierderea încrederii în obţinerea unui vaccin eficient, care ar putea garanta
stoparea pandemiei. Totuşi, alături de alte măsuri de prevenţie, vaccinul este soluţia
pentru care se depun cele mai mari eforturi, eficienţa acestei metode de profilaxie
fiind dovedită în pandemiile anterioare55.
Pandemia COVID-19 reprezintă o adevărată provocare pentru guvernele din
întreaga lume, indiferent de forma de guvernare şi de politicile de sănătate publică.
Pe lângă povara pentru sistemul sanitar şi sănătatea publică, pandemia actuală a
provocat pierderea a milioane de locuri de muncă, limitarea drastică a posibilităţilor
de călătorie, adoptarea precipitată şi impunerea autoritară a unor stări de urgenţă care
au influenţat calendarul de desfăşurare a unor evenimente publice (demonstraţii,
alegeri etc.), au generat conflicte sociale, apariţia unor teorii ale conspiraţiei şi negări
absurde ale realităţii medicale de către anumite grupuri şi chiar de către liderii
politici56. Astfel, faţă de provocările ştiinţifice şi medicale imediate aduse de
fenomenul pandemic în sine, se adaugă contexte complexe şi realităţi globale extrem
de reactive, aşa cum sunt cel al migraţiilor unor întregi comunităţi sau cel generat de
accesul imediat la informaţii neverificate. Devine, în consecinţă, imperativă orientarea atenţiei nu doar spre componenta ştiinţifică şi de cercetare medicală, ci şi pe
aceea istoric-mentalitară, sociologică sau psihologică. O abordare complexă, multidisciplinară a pandemiilor ar putea genera soluţii eficiente, mai ales în condiţiile
avertismentelor repetate şi puternic fundamentate din partea comunităţii ştiinţifice
privind recurenţa evenimentelor medicale cu profil global.
Concluzii
Contrar presupunerilor din afara domeniului medical, maladiile infecţioase
rămân şi în prezent în topul primelor cinci cauze de mortalitate şi morbiditate la nivel
global. Creşterea populaţiei, globalizarea şi apropierea din ce în ce mai mare de
rezervoarele animale reprezintă factori de risc pentru apariţia şi răspândirea unor
tulpini noi de virusuri, care ar putea genera noi pandemii. În timp ce acum o sută de
ani ar fi durat săptămâni sau luni până când acestea s-ar fi răspândit la nivel global,
în prezent această perioadă s-ar reduce la doar câteva zile. Acest risc crescut
subliniază necesitatea dezvoltării capacităţii de supraveghere a pandemiilor umane şi
zoonotice la nivel global, eficientizarea modalităţilor de raportare a cazurilor
54

Altfel spus, vaccinul trebuie să stimuleze sinteza de anticorpi din clasa IgA, singura clasă de imunoglobuline care poate fi transferată la suprafaţa epiteliilor şi poate conferi protecţie faţă de colonizarea
celulelor organismului infectat cu SARS-CoV-2.
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individuale şi a focarelor, cu furnizarea de informaţii în timp real, care să permită
avertizarea timpurie asupra unei posibile pandemii şi creşterea disponibilităţii testelor
de diagnostic rapide şi accesibile.
Din punct de vedere ştiinţific, cele mai eficiente măsuri de limitare a diseminării agentului infecţios pandemic rămân supravegherea epidemiologică, limitarea
contactelor inter-umane sau cu rezervorul animal de infecţie şi vaccinarea, atunci
când preparatul este disponibil. În mod cert, implementarea acestor măsuri de prevenţie reprezintă o provocare serioasă şi continuă, care necesită o bună comunicare şi
colaborare a comunităţii umane extinse cu autorităţile, precum şi o perspectivă
permeabilă, acordată cu profilul complex al individului şi comunităţilor actuale.
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