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Virusul gripei porcine A(H1N1), reprezintă un nou subtip al virusului gripal care se 

transmite la om și care conține gene de la virusurile gripei porcine, aviare și umane, într-o 

combinație nemaiîntâlnită în lume până în prezent (Institutul de Boli Infecțioase Dr. Matei Balș). 

Acesta se transmite de la o persoană la alta prin picăturile răspândite de către persoana 

infectată când tușește sau strănută, sau indirect când picăturile sau secrețiile din nas sau din gât, 

ajung pe mâini sau pe alte suprafețe, care sunt atinse de alte persoane, care își duc apoi mâna la 

gură sau la nas (Institutul de Boli Infecțioase Dr. Matei Balș). 

În perioada 01 octombrie 2018 – 17 februarie 2019, au fost înregistrate 1.549 cazuri de 

gripă, 191.651 cazuri IACRS și 9.423 cazuri SARI. 



 
 

Gripa cu noul virus H1N1 este o boală infecto-contagioasă determinată de virusul omolog 

AH1N1 2009. A fost denumită ”gripă porcină”, pentru că a fost depistată inițial la porci, de la 

care s-a realizat apoi transmiterea la om. OMS recomandă însă, utilizarea numelui de gripă cu 

virusul AH1N1 sau gripă ”nouă”. 
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Gripa A (H1N1) sau gripa mexicană, a izbucnit în 2009, în Mexic și a ucis 18.500 de 

oameni în 214 țări. În august 2010, OMS a ridicat alerta de pandemie (Simona Ivana, 2019). 
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Răspândirea a fost favorizată de circulația mare a persoanelor la nivel planetar, în 

particular avionul. În afară de vehicularea rapidă a purtătorilor de virus la mari distanțe, în 



 
 

avioane aerul este reciclat, climatizat și păstrat la condiții normale de presiune, fiind filtrat de 

particule supramicronice, filtrare care este ineficientă pentru virusuri. 

Astfel, se înlesnește transmiterea lor de la o persoană purtător la ceilalți călători, 

multiplicând până la destinație sursele de infecție. 

Virusurile gripale se schimbă constant în două moduri diferite:  

1. Prin drift, care reprezintă o variație antigenică minoră, producând schimbări mici în 

genele virusului gripal; 

2. Prin shift, care reprezintă o variație antigenică majoră având loc printr-o schimbare 

majoră și bruscă în genele virusului gripal. 

Virusurile gripale de tip A, pot fi supuse ambelor tipuri de modificări (”drift” și ”shift”), 

în timp ce virusurile gripale de tip B, se schimbă numai prin procesul de modificare ”drift”. 

Cea mai devastatoare epidemie de gripă din istoria umanității a fost cea declanșată în 

1918 și a înspăimântat întreaga omenire. A izbucnit în Spania, în timpul Primului Război 

Mondial, fiind se pare, aceeași boală cu gripa aviară de astăzi. A decimat între 20-50% din 

populația de pe Terra, între 1918-1919. Nu se cunoaște cu exactitate numărul victimelor, dar 

cercetătorii estimează că a ”secerat” între 50-100 milioane de vieți sau chiar mai multe, ținând 

cont de faptul că nu au fost raportate toate victimele. Pandemia s-a încheiat oficial în 1920, când 

virusul gripal avea să genereze valuri de encefalită letargică (Nicu Pârlog, 2012). 

Această epidemie a fost favorizată în special de mișcările masive de trupe. Sistemul 

imunitar al soldaților era slăbit datorită tensiunii luptelor, atacurilor chimice, etc. Numărul mare 

de călători soldați și modernizarea sistemelor de transport a făcut posibilă propagarea pandemiei 

într-un evantai mare de comunități. 

Virusul gripei aviare A(H5N1) are capacitatea de a se modifica rapid cu tendința de a 

dobândi gene de la alte virusuri, infectând și alte specii de animale. 
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Fenomenul de ”aisberg” caracteristic bolilor infecțioase cu mortalitate ridicată, constă în 

faptul că doar o parte din populația infectată manifestă boala clinic. Există și purtători sănătoși de 

virus (fără manifestări clinice), dar care pot transmite infecția (WIKI). 



 
 

Încă nu s-au făcut cercetări pe eșantioane de populație, procentul de purtători sănătoși 

nefiind cunoscut. Cu cât procentul de populație rezistentă/imună este mai mare, cu atât scade 

amploarea epidemiei (”efect de cohortă”). 

Cea mai eficientă metodă de prevenție o reprezintă vaccinarea!  

De asemenea, o importanță deosebită o reprezintă și îmbunătățirea sistemului imunitar 

prin menținerea unei microflore corespunzătoare, hidratare, mișcare, alimentație eficientă și nu în 

ultimul rând eliminarea stresului – odihnă. 

Alte măsuri de prevenire a răspândirii bolii constau în: izolarea la domiciliu sau la spital a 

persoanelor bolnave, iar dacă este necesară deplasarea acestora, să folosească mască și batiste de 

unică folosință. Spălatul pe mâini și utilizarea măștii, constituie cele mai bune măsuri de protecție 

în cazul indivizilor sănătoși.  

De asemenea, este esențial triajul epidemiologic în școli, iar copiii cu infecții respiratorii, 

trebuie trimiși la domiciliu. 
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