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REZUMAT
Vaccinurile sunt preparate biologice cu proprietå¡i antigenice, care declan¿eazå apari¡ia råspunsului imun la
organismele supuse vaccinårii.
Vaccinoprofilaxia se realizeazå fie în cadru organizat, cu ocazia campaniilor de vaccinare înscrise în programele
obligatorii de imunizare din fiecare ¡arå, fie cu ocazia declan¿årii anumitor focare infecto-contagioase ale cåror
boli beneficiazå de un vaccin corespunzåtor.
Cuvinte cheie: vaccin, raspuns imun, campanie de vaccinare

ABSTRACT
Vaccines are biological preparations with antigenic properties, which stimulates the apparition of the immune
response in the inoculated vaccinated organisms.
Vaccino-prophylaxis is performed in an organized environment, during the vaccination campaigns inscribed in
the compulsory immunisation programs in every country, or each time a contagious infectious focus appears
and the specific disease has an appropriate vaccine.
Key words: vaccine, immune response, vaccination campaign

Vaccinurile sunt preparate biologice cu proprietå¡i antigenice, care declan¿eazå apari¡ia
råspunsului imun la organismele supuse vaccinårii.
Vaccinurile conven¡ionale constau în:
– microorganisme vii atenuate;
– microorganisme inactivate;
– componente microbiene purificate, proteice
ori polizaharidice conjugate proteic;
– proteine recombinate.
Vaccinoprofilaxia se realizeazå fie în cadru
organizat, cu ocazia campaniilor de vaccinare înscrise în programele obligatorii de imunizare din
fiecare ¡arå, fie cu ocazia declan¿årii anumitor
focare infecto-contagioase ale cåror boli beneficiazå de un vaccin corespunzåtor.
Schema de imunizåri în România, în 2005
cuprinde:
– vaccinåri obligatorii: vaccinarea BCG, DTP,
DT, antipolio, antihepatitå B, antirujeolicårubeolicå-urlianå

– vaccinåri obligatorii în situa¡ii epidemiologice
speciale, în teritorii cu risc mare de îmbolnåvire
sau în caz de necesitate: vaccinare antitifoidicå,
antidizentericå, antimalaric, antirabic
– vaccinåri op¡ionale: vaccinare anti Haemophilus influenzae tip B (HiB), antivariceloaså, antihepatitå A, antigripalå, antimeningococicå, antipneumococicå.
Vaccinåri obligatorii
– BCG – se administreazå o primå dozå la
externarea din maternitate. Ulterior se poate
administra încå o dozå, în func¡ie de rezultatul testårii IDR la PPD, în clasa a 8-a.
– DTP – se administreazå, ca primo-vaccinare,
la 2, 4 ¿i 6 luni, cu rapelul I la 12 luni ¿i
rapelul II la 2,5-3 ani.
– DT – se administreazå la 6-7 ani (clasa I) ¿i
la 13-14 ani (clasa a 8-a).
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– DT – la gravide în luna a 8-a de sarcinå ¿i
periodic adul¡ii de ambele sexe, ca rapel (la
intervale de 10 ani).
– Antipolio – se administreazå ca primo-vaccinare la 2, 4 ¿i 6 luni urmatå de doze de
rapel la 1 ¿i la 9 ani (clasa a 3-a).
– HB – se administreazå la na¿tere, la 2 ¿i la 6
luni, urmat de un rapel la vârsta de 9 ani
(clasa a 3-a).
– ROR – se administreazå în locul vaccinului
antirujeolic, o primå dozå între 12-15 luni
¿i o dozå de rapel în clasa I.
Vaccinåri op¡ionale
– Anti – HiB – se administreazå ca primovaccinare la 2, 4 ¿i 6 luni cu un rapel la 12
luni de la ultima dozå. Între 6-11 luni, la cei
nevaccina¡i anterior, se administreazå 2
doze, la interval de 4-8 såptåmâni. La copiii
de peste 12 luni nevaccina¡i ¿i la adul¡ii care
prezintå factori de risc se administreazå o
singurå dozå de vaccin.
– Antivariceloaså se recomandå vaccinarea
începând de la vârsta de 1 an astfel: la cei între
1-12 ani, 2 doze la interval de cel pu¡in 6
såptåmâni, ¿i o dozå unicå la cei peste 12 ani.
– Antihepatitå A – începând cu vârsta de 1 an
¿i 9 luni, o dozå ini¡ialå urmatå de un rapel
peste 6 luni.
– Antigripal – dupå vârsta de 6 luni, anual,
înaintea sezonului gripal (luna octombrie).
– Antipneumococicå – la categoriile de risc
¿i la persoanele de peste 60 ani. Vaccinul
heptavalent se administreazå copiilor între
2 luni ¿i 2 ani. Vaccinul 23-valentz se administreazå de la vârsta de 2 ani.
– Antimeningococicå – la sugari ¿i copiii mici,
cu vârsta de 2 luni – 2 ani, se recomandå
administrarea vaccinului antimeningococic C
conjugat. Dupå vârsta de 2 ani, se indicå vaccinarea cu vaccin antimeningococic A+C.
Contraindica¡ii ¿i precau¡ii:
– necesitatea cunoa¿terii excipien¡ilor fiecårui
vaccin pentru evitarea unor reac¡ii adverse
– epinefrina (adrenalina) este necesar a fi disponibilå în cazul apari¡iei unor reac¡ii alergice
care pot merge pânå la ¿oc anafilactic
– apari¡ia unor efecte secundare grave la prima
administrare (colaps, ¿oc encefalitå, convulsii, etc) contraindicå repetarea dozei
urmåtoare
– dacå apar reac¡ii adverse la componenta
pertussis a DTP, aceasta va fi omiså, la vaccinarea urmåtoare folosindu-se DT
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– evitarea administrårii vaccinului în boli
acute care ar putea compromite råspunsul
imun, cu excep¡ia unor infec¡ii minore, fårå
febrå sau alte manifeståri sistemice
– folosirea alcoolului sau a altor agen¡i
dezinfectan¡i la locul injec¡iei poate inactiva
un vaccin cu virus viu, dacå nu se a¿teaptå
evaporarea agentului dezinfectant
– evitarea administrårii intramusculare a vaccinurilor la persoane cu boli hematologice
(hemofilie, trombocitopenie)
– vaccinurile ce con¡in particule de antibiotic
(polimixinå B, neomicinå) sunt contraindicate la persoanele ce au sensibilitate la
aceste particule
– vaccinårile preparate pe embrion de gåinå
constituie o contraindica¡ie pentru persoanele alergice la ouå
– dacå este necesarå administrarea a douå
vaccinuri cu virus viu, care nu sunt compatibile în prepararea combinatå, ele pot fi
administrate simultan doar în locuri diferite
¿i cu seringi diferite (preferabil la un interval
de minim 3 såptåmâni)
– vaccinurile cu virus viu sunt contraindicate
în urmåtoarele situa¡ii:
" femei însårcinate - datoritå riscului malforma¡iilor la fåt (numai dacå gradul
expunerii este foarte mare)
" administrarea de imunoglobuline contraindicå folosirea vaccinurilor cu virus viu
la interval mai mic de 3 såptåmâni înainte
sau dupå administrare
" persoanele cu malignitå¡i (leucemie, limfoame, tumori)
" imunodeprima¡i (HIV pozitiv, imunosupresoare, corticosteroizi, radioterapie)
– sugarii pot dezvolta o infec¡ie rujeolicå
u¿oarå sau severå dupå vaccinarea AR la 9
luni - în acest sens se recomandå o dozå
minimå la 6 luni sau administrarea dupå
vârsta de 1 an (1 an ¿i o 1 lunå)
– indivizii cu infec¡ie HIV simptomaticå au
contraindicat vaccinul BCG sau febrei
galbene
– copiii ¿i femeile la vârsta procreårii cu HIV
pozitiv simptomatic ar trebui så primeascå
vaccinul DTP, VHB ¿i AP.
– Antecedente anafilactice la vaccin sau la
constituen¡ii vaccinului;
– Boli acute cu evolu¡ie moderatå sau severå,
cu sau fårå febrå;
– Tratamentele imunosupresive, chimio ¿i
radioterapia, corticoterapia impun amânarea
vaccinårii cu 3 luni;
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– Gravidele, infecta¡ii cu HIV ¿i imunosupresa¡ii
au contraindica¡ie pentru vaccinurile vii.
– La copiii care au prezentat febrå mare, plâns
neconsolabil, convulsii, ¿oc la o dozå DTP;
– Infec¡iile respiratorii u¿oare, reac¡iile locale
u¿oare ¿i moderate, terapia cu antibiotice,
convalescen¡a bolilor acute, antecedentele
postvaccinale severe în familie, diareea nu
constituie contraindica¡ii.
1.
–
–
–
–
–

Vaccinarea BCG
vaccin din tulpini vii atenuate
administrare intradermicå
doza - 0,1 ml
regiunea deltoidianå a bra¡ului stâng
dupå 3 såptåmâni apare un mic nodul, iar
dupå 2-3 luni apare o pustulå care fistulizeazå sau nu ¿i va låsa o cicatrice depigmentatå ¿i u¿or denivelatå
– absen¡a cicatricei la vârsta de 9 luni atrage
dupå sine revaccinarea BCG fårå testare la
tuberculinå
– revaccinarea se face la 14 ani pentru cei cu
reac¡ie negativå la IDR la PPD 2 ui
– Contraindica¡ie absolutå – reac¡ia pozitivå
la tuberculinå, HIV pozitivi.
IDR la PPD
– administrare intradermicå în antebra¡ a 0,1
ml PPD
– se cite¿te dupå 72 ore
– negativå când papula induratå are 0-9 mm
– pozitivå când are peste 9 mm sau are aspect
de flictenå, necrozå, ulcera¡ie.
Complica¡ii:
– abcese la locul inoculårii
– limfadenitå
– infec¡ie BCG diseminatå
2. Vaccinarea AHB
– Vaccin recombinat (Engerix B) sau vaccin
inactivat
– Administrare intramuscularå de 0,5 ml
– Eficient cel pu¡in 5 ani
Contraindica¡ii – reac¡ii anafilactice la constituen¡i.
Reac¡ii adverse:
– subfebrilitate
– dureri abdominale
– cefalee
– astenie, ame¡ealå
– erup¡ii
– semne locale
3. Vaccinarea DTP
– Con¡ine anatoxinå diftericå, anatoxinå
tetanicå ¿i vaccin corpuscular pertussis
inactivat
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– Administrare intramuscularå de 0,5 ml
Contraindica¡ii
– encefalopatia cu debut la 7 zile dupå prima
dozå
– febrå mai mare de 40,5?C în primele 48 ore
– colaps/¿oc în primele 48 ore
– plâns persistent în primele 48 ore (peste 3
ore)
– convulsii în primele 3 zile dupå vaccinare.
Reac¡ii adverse:
– locale: eritem, nodul, durere spontanå sau
la palpare
– generale: febrå.
4. Vaccinarea antipoliomieliticå
– con¡ine tulpini inactivate (VPI) sau vaccin
viu atenuat (VPOT)
– VPOT se administreazå per os de 0,2 ml (2
picåturi), dacå apare regurgitare în primele
5-10 minute se readministreazå.
Reac¡ii adverse:
– faringitå
– 1-2 scaune moi
5. Vaccinarea antirujeolicå
– Vaccin viu supraatenuat
– 0,5 ml sc în regiunea deltoidianå
Contraindica¡ii:
– reac¡ii anafilactice la ou
– imunodepresie: boli hematologice, neoplasme, terapie
Reac¡ii adverse:
– reac¡ii subfebrile
– catar oculo-nazal
– erup¡ii maculare fugace
– tulburåri digestive
– convulsii cu remisie fårå sechele.
Vaccinarea ROR
Introduså în schema de imunizare din România
din 2004, cu o primå dozå administratå la vârsta
de 12-15 luni, urmatå de un rapel la vârsta de 6-7
ani (în clasa I). Ini¡ial a fost introdus vaccinul
antirujeolic în 1979, iar vaccinarea antirubeolica
la adolescente in anul 2003.
Se folosesc vaccinuri cu virusuri vii atenuate.
Doua doze de vaccin sunt eficiente împotriva
rujeolei, oreionului ¿i rubeolei, folosirea sa ducând
la scåderea semnificativå a celor 3 boli.
Revaccinarea previne apari¡ia rujeolei, chiar ¿i
la cei la care nu s-a realizat seroconversia la prima
vaccinare.
Efecte secundare
La indivizii sånåto¿i poate avea efecte
secundare u¿oare. Rareori poate cauza trombocitopenie, urticarie sau anafilaxie (0,1-5 per
100000 dintre cazuri).
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La copiii cu sistem imunitar compromis s-au
înregistrat decese cauzate de infec¡ia viralå asociatå
vaccinului.
E¿ecuri de imunizare s-au înregistrat la circa
5% dintre copiii vaccina¡i dupå vârsta de 15 luni.
Studii recente indicå un råspuns serologic
excelent ¿i eficacitate clinicå similarå la copiii vaccina¡i între 12-14 luni (deoarece anticorpii materni
scad mai rapid la mamele vaccinate decât la cele
la care anticorpii sunt datora¡i infec¡iei naturale).
Vaccinarea antihepatiticå A
În România face parte dintre vaccinårile
op¡ionale.
Ca vaccin monovalent, se administreazå începând de la vârsta de 1an ¿i 9 luni. Vaccinarea
constå în 1 dozå administratå ini¡ial, urmatå de un
rapel la interval de 6-12 luni.
Ca vaccin bivalent (vaccin combinat HepAHepB) se folosesc 3 doze la 0, 1 ¿i 6 luni.
Eficacitatea imunizårii a fost de 94% la 12 luni
¿i de 100% la cei care au primit a doua dozå la
17,5 luni.
Efecte secundare:Reac¡ii locale u¿oare (durere,
sensibilitate crescutå, tumefac¡ie ¿i ro¿ea¡å) ¿i
simptome sistemice minore (febrå, migrenå, stare
de disconfort).Simptomele sunt mai aceentuate
dupå a doua sau a treia dozå.
Vaccinarea anti-Hib
Este eficientå în prevenirea infec¡iilor cu
Haemophilus influenzae tip b, care, alåturi de
meningococ ¿i pneumococ, este una din principalele bacterii ce produc infec¡ii invazive cu
poten¡ial letal, la vârsta copilåriei.
În România, pentru moment, face parte din
vaccinårile op¡ionale.
Schema de vaccinare Hib: 1 doza la 2 luni, apoi
la 3-4 luni, apoi la 4-6 luni si a patra doza în a 2lea an.
La copiii > 15-59 luni se administreazå o singurå dozå;
Dupå vârsta de 59 de luni, vaccinul nu mai este
recomandat decât pentru cei afla¡i la risc: asplenici,
imunodeficien¡i, infec¡ie HIV asimptomaticå.
În prezent, în România, vaccinul Hib existå sub
formå de vaccin monovalent sau inclus în vaccinuri plurivalente (vaccinuri pentavalente
DTP+IPV+Hib sau DTaP+IPV+Hib, vaccinuri
hexavalente DTaP+AP+AHB+Hib).
La sugarii între 6-11 luni neimuniza¡i anterior,
se recomandå administrarea a 2 doze de vaccin
Hib, la interval de 4-8 såptåmâni, cu o ratå a seroconversiei de 93-100%. ªi în acest caz este necesar
un rapel în al doilea an de via¡å.
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La copiii nevaccina¡i anterior care au depå¿it
vârsta de 1 an ¿i la adul¡ii din grupele de risc, este
suficientå administrarea unei doze unice de vaccin.
Eficacitate
Vaccinul Hib con¡ine frac¡iuni polizaharidice
capsulare (FPR), cu eficacitate demonstratå ini¡ial
în prevenirea infec¡iei în Finlanda, în 1984, la copiii
mai mari de 2 ani.
Din anul 1990 au intrat în uz vaccinurile ob¡inute prin conjugarea FPR cu antigene proteice
(vârsta între 15-18 luni), cu eficacitate demonstratå.
Fa¡å de vaccinul polizaharidic pur, cel conjugat
con¡ine o proteinå purtåtor recunoscutå de limfocitele T, stimulând imunitatea T-dependentå,
provocând un råspuns imunitar la haptena polizaharidicå.
Vaccinarea antipneumococicå
Grupe de risc la care este indicatå vaccinarea
antipneumococicå
Persoane imunocompetente:
– vârstnicii de 65 de ani ¿i peste
– bolnavii cu boli cardiovasculare cronice,
boli pulmonare cronice sau diabet zaharat
– bolnavii cu alcoolism, boli hepatice cronice
sau pierderi de LCR
– persoane care tråiesc în medii sociale
defavorizate sau în condi¡ii de mediu speciale
– persoane cu asplenie anatomicå sau func¡ionalå
Persoane imunocompromise bolnavii cu infec¡ie HIV, leucemie, limfom, boalå Hodgkin,
mielom multiplu, malignitå¡i generalizate, insuficien¡å renalå cronicå, sindrom nefrotic, chimioterapie imunosupresivå, transplant de måduvå sau
organe.
Februarie 2000, s-a aprobat administrarea unui
nou vaccin pneumococic heptavalent (7 antigene
pneumococice polizaharidice) conjugat cu
CRM197 (o toxinå diftericå modificata), cu o eficacitate de 94% împotriva bolilor pneumococice
invazive cauzate de tulpini acoperite de vaccin.
Vaccinul pneumococic conjugat heptavalent este
indicat pentru imunizarea activå a sugarilor ¿i
copiilor între 2 luni ¿i 2 ani împotriva bolii pneumococice invazive determinate de serotipurile
incluse în vaccin.
La sugarul sub 6 luni vaccinarea se face cu 3
doze de vaccin, care se administreazå începând
de la vârsta de 2 luni, cu intervale de 1 lunå între
doze. Se recomandå o dozå de rapel în al 2-lea an
de via¡å.
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La sugarii între 6-11 luni se administreazå 2
doze de vaccin la interval de minim 1 lunå între
doze. Se recomandå o dozå de rapel în al 2-lea an
de via¡å. La copii de 12-23 de luni se administreazå
2 doze la un interval de cel pu¡in 2 luni între ele.
Nu a fost stabilitå necesitatea unui rapel.
Pânå în anul 2000 s-a folosit vaccinul care
con¡ine 23 de componente polizaharidice capsulare, cu o eficacitate de aproximativ 63% la copii
cu vârste cuprinse între 2 ¿i 5 ani. Vaccinul polizaharidic pneumococic 23-valent se administreazå
începând de la vârsta de 2 ani, în dozå unicå, la
categoriile de risc. Este eficace pentru o perioadå
de 4-5 ani. Sunt necesare doze de rapel la interval
de 5 ani.
În februarie 2000, s-a aprobat administrarea
unui nou vaccin pneumococic heptavalent (7 antigene pneumococice polizaharidice) conjugat cu
CRM197 (PREVENAR), cu o eficacitate de 94%
împotriva bolilor pneumococice invazive cauzate
de tulpini acoperite de vaccin – recomandat la toate
grupele de varsta.
Din aprilie 2009 s-a aprobat folosirea vaccinului
decavalent (SYNFLORIX) care previne apari¡ia
mai multor boli pneumococi decât varianta heptavalen¡a, oferind protec¡ie împotriva altor trei tulpini
pneumococice (serotipurile 1, 5, 7F) – recomandat
numai la copilul sub 2 ani.
Vaccinarea antimeningococicå
Vaccinarea cu un vaccin antimeningococic C
conjugat, se realizeazå astfel:
– La sugari, vaccinul se administreazå la
vârsta de 2, 4 ¿i 6 luni.
– La sugari între 4 ¿i 11 luni neimuniza¡i
anterior, li se recomandå 2 doze de vaccin
la interval de cel pu¡in 4 såptåmâni.
– La copii între 1-4 ani, adolescen¡i ¿i adul¡i
tineri neimuniza¡i anterior se administreazå
o dozå unicå de vaccin.
– Pentru copii peste 5 ani pânå la adolescen¡å,
se indicå administrarea unei doze unice de
vaccin.
Vaccinarea antivariceloaså
În România ¿i în majoritatea ¡årilor europene
face parte din vaccinårile op¡ionale. În Statele
Unite este incluså în schemele na¡ionale de imunizare.
Vaccinul varicelo-zosterian cu tulpinå vie
atenuatå Oka are o eficacitate de 98% în prevenirea
varicelei. De¿i riscul de infec¡ie la cei vaccina¡i
este de 1-2% pe an, boala este atenuatå, cu mai
pu¡ine leziuni ¿i inciden¡a febrei mai reduså.
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Durata protec¡iei postvaccinale este de 7-10 ani,
dupå 17-20 de ani numai 2 din 96 de adul¡i
vaccina¡i în copilårie au prezentat infec¡ie clinicå
– înså cu forme mult atenuate.
Vaccinarea în copilårie în primii ani (12 luni13 ani) este mai eficientå, fiind necesarå o singurå
dozå de vaccin; adolescen¡ii de peste 13 ani ¿i
adul¡ii au o reac¡ie imunitarå mai scåzutå, de aceea
sunt necesare 2 doze pentru a ob¡ine o ratå optimå
de seroconversie.
Vacinarea antirotavirus
Rotarix se utilizeaza pentru vaccinarea sugarilor
începând de la 6 såptåmâni pentru prevenirea
gastroenteritei cauzate de infec¡ia cu rotavirus.
Existå douå forme de vaccin:
1. Preparat ROTARIX
Rotarix este un vaccin ce se administrea pe cale
oralå, con¡ine o formå atenuatå a rotavirusului
uman, previne gastroenterita produså de tipul G1
¿i tipul non G1( G3, G4 si G9)?
Este disponibil în douå forme:
– ca pulbere ¿i solvent care se amestecå pentru
a ob¡ine o suspensie oralå, ce se administreazå imediat dupå constituire.
– ca suspensie oralå aflatå într-un aplicator
preumplut.
2. Preparat RotaTeq vaccin ce se administreazå pe cale oralå, con¡ine o formå atenuatå a
rotavirusului uman, previne gastroenterita produså
de tipul G1, G2, G3, G4 ¿i P1).
Vaccinul se administreazå în douå doze, la un
interval de cel pu¡in 4 såpåtåmâni. Este de preferat
ca ambele doze så se administreze înainte de 16
såptåmâni, nu mai târziu de 24 de såptåmâni.
Rotarix se poate administra concomitent cu alte
vaccinuri.
Nu este necesarå oprirea alimenta¡iei sugarului,
sugarul se poate alapta ¿i înainte ¿i dupå adminstrarea vaccinului.
Este containdicatå administrare vaccinului la
sugarii care au fost diagnostica¡i cu malforma¡ii
congenitale ale tractului gastrointestinal sau prezintå hipersensibilitate la componentele vaccinului, la sugarii cu deficite imunologice sau neoplazii.
De asemenea nu se administreazå sugarilor
care prezintå boli diareice acute sau vårsåturi.
Nu a fost evaluatå administrarea vaccinului la
copii cu afec¡iuni digestive inflamatoriii cronice.
Eficacitate
Se considerå 78-95% seroprotectie postvaccinalå, prin apari¡ia de anticorpi de tip IgA.
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Efectele Rotarix au fost studiate ini¡ial pe
modele experimentale, apoi pe pacien¡i umani.
În total, studile clinice asupra utilizårii Rotarix
la pacien¡ii umani au inclus 72.000 de copii ¿i s-au
desfå¿urat în mai multe ¡åri.
Studiul principal randomizat, dublul orb,
comparativ cu placebo, a evaluat eficacitatea ¿i
siguran¡a Rotarix ¿i a implicat peste 63000 de
copii. Eficacitatea a fost måsuratå prin evaluarea
numårului de copii la care a apårut gastroenterita
severå produså de rotavirus dupå vaccinare.
Efecte adverse
Un studiu pe 72.000 de copii, desfå¿urat în mai
multe ¡åri a aråtat
– 0,19% decese prin pneumonii, fa¡ å de
0,15% decese la grupul placebo.
– Invagina¡ii intestinale la 9 copii, comparativ
cu 16 copii din grupul placebo. Acest lucru
demonstreazå cå nu existå un risc crescut
de invagina¡ie asociat cu Rotarix.
Cei mai mul¡i pacien¡i (1 din 10) au prezentat
iritabilitatea ¿i pierderea poftei de mâncare.
Alte efecte secundare: tuse, diaree, febrå în
primele 24 de ore.
Vaccinarea antiHPV
Infec¡ia cu HPV (Human Papilloma Virus
structura ADN) poate fi asimptomaticå apoate
produce verucile veneriene sau neoplazii. Sunt
cunoscute peste 100 de serotipuri de HPV (Human
Papilloma Virus):
HPV-1 determinå veruci plantare,
HPV-6 ¿i HPV-11 veruci veneriene (anogenitale),
HPV-16 ¿i HPV-18 determinå displaizii
cervicale.
Pânå la 31 decembrie 2008 au fost efectuate
peste 23 de milioane de doze de vaccin HPV.
În România vaccinul a fost introdus în anul
2007, iar în anul 2008 a fost vaccinate o parte din
fetele din clasa a VI-a.
Existå douå vaccinuri împotriva HPV:
Gardasil/silgard (con¡ine antigene împotriva
serotipurilor 6,11,16,18 de HPV, microparticule
asamblate prin recombinare geneticå)?.
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Cervarix (con¡ine antigene împotriva serotipurilor 16,18 de HPV, microparticule asamblate
prin recombinare geneticå).
Eficacitate
Studiile clinice asupra vaccinarii au inclus ¿i
mii de femei care î¿i începusera deja activitatea
sexualå, iar vaccinul a prevenit leziunile pre-canceroase cauzate de infec¡ia cu tulpinile oncogene
16 ¿i 18 de HPV. Cu toate acestea, vaccinarea nu
asigurå vindecarea în cazul în care existå deja
infec¡ia cu tulpinile oncogene 16 si 18 de HPV.
Studiile au aråtat cå la feti¡ele din grupa de vârstå
10-15 ani råspunsul imun al organismului la
vaccinarea anti-HPV, måsurat prin nivel de
anticorpi specifici anti-HPV, este de douå ori mai
ridicat decât la fetele ¿i femeile din grupa de vârstå
16-25 de ani. Luând în considerare ¿i faptul cå
este de preferat ca vaccinarea anti-HPV så se
realizeze înainte de debutul vie¡ii sexuale pentru
a preveni o eventualå infec¡ie încå de la primele
contacte sexuale, statele care au hotårât
introducerea în programele na¡ionale de preven¡ie
vaccinarea împotriva cancerului de col uterin au
decis ca vaccinarea de rutinå så fie efectuatå în
jurul acestei vârste.
Efecte adverse
6% efecte adverse majore
– Au fost raportate 20 de cazuri de decese
dupå administrarea de Gardasil. Cercetårile
au aråtat cå nu au avut legaturå cu administrarea vaccinului.
– S-au semnalat ¿i câteva cazuri de Sindrom
Guillain-Barre.
– Tromembolism pulmonar – la persoane ce
prezentau factori de risc pentru
tromembolism
94% efecte adverse minore cu o frecven¡å de
0,1%: durere la locul injec¡iei, febrå, cefalee,
grea¡å, ¿oc anafilactic, bronhospasm,
Cu frecven¡å mai scåzutå: epilepsie, paralizii,
atacuri de panicå, tulburåri circulatorii, stare de
råu, cåderea pårului, amenoree, dureri articulare,
eritem, obosealå accentuatå, tremuråturi, parestezii
(senza¡ie de arsurå) la picioare ¿i la fa¡å.

