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REZUMAT
Rujeola este boalå infec¡ioaså cu program de vaccinare urmårind eradicarea bolii.
S-a studiat evolu¡ia epidemiologicå a rujeolei în nord-vestul României în ultimii 20 de ani printr-un studiu transversal în care datele
au fost culese cu ajutorul unui chestionar. Datele au fost prelucrate statistic.
În cele trei valuri epidemice (1986/87, 1993/94 ¿i 1997/98) au predominat formele medii ¿i grave de boalå. Formele de evolu¡ie
gravå ¿i spre deces au fost mai frecvente la nevaccina¡i. Cele mai frecvente au fost complica¡iile respiratorii ¿i nervoase, acestea
fiind cele mai frecvente ¿i la cazurile decedate.
Evolu¡ia gravå a rujeolei este mai rarå la vaccina¡i.

Cuvinte cheie: rujeolå, vaccinare, complica¡ii, deces.

ABSTRACT
Measles is one of the vaccine erRadicable infectious diseases. Mass immunisation has been followed by outbreaks, rising
questions on the efficiency of this preventive approach.
We studied the epidemiological features of measles in North-Western Romania during the last two decades, performing a cross
sectional study. The data were collected by a questionnaire and statistically processed.
During the last three epidemic waves (1986/87, 1993/94, and 1997/98) severe cases were predominant and more frequent in
unvaccinated subjects. Bronchopneumonia and encephalitis were the most frequent complications, even in fatal cases.
Vaccinated subjects have lower risk of severe measles.

Key words: measles, vaccination, complications, death.

INTRODUCERE

În afara efectului protector imun specific indivi-
dual, se sconteazå cå aplicarea unui program de
vaccinare popula¡ionalå influen¡eazå inciden¡a
bolilor prevenibile prin vaccinare, nivelul lor re-
ducându-se treptat pânå la manifestarea sporadicå,
cu posibilitatea de eliminare sau eradicare în timp
a respectivei boli. Investigarea epidemiilor care
apar în popula¡iile cu acoperiri vaccinale înalte are
ca scop stabilirea particularitå¡ilor cantitative ¿i
calitative ale procesului epidemiologic ¿i adaptarea
în consecin¡å a programelor de profilaxie ¿i com-
batere. Analiza aspectelor de gravitate a îmbol-
nåvirilor specifice din popula¡iile vaccinate are
importan¡å recunoscutå în evaluarea impactului
programului de vaccinare asupra evolu¡iei clinice
a bolii ¿i în evaluarea eficacitå¡ii vaccinale.

Rujeola råmâne o boalå infec¡ioaså cu recep-
tivitate generalå. Aproximativ 99% din membrii
popula¡iilor nevaccinate antirujeolic fac boala
pânå la vârsta adultå.

Evaluarea epidemiilor de rujeolå poate oferi
date care explicå modul de interven¡ie a factorilor
implica¡i în manifestarea popula¡ionalå a bolii, iar
datele interepidemice pot eviden¡ia care este ma-
niera de persisten¡å a virusului rujeolic în popula¡ie.

MATERIAL ªI METODE

Pentru evaluarea gravitå¡ii evolu¡iei cazurilor
de rujeolå în epoca vaccinårii generalizate, am
efectuat anchete epidemiologice de tip transversal
în jude¡ele Alba, Bistri¡a-Nåsåud, Cluj, Maramu-
re¿, Satu Mare, Sålaj ¿i Sibiu, folosind o fi¿å-ches-
ionar special alcåtuitå.

Ancheta transversalå s-a desfå¿urat în perioada
corespunzåtoare intervalului 1992-2000. La nive-
lul jude¡ului Cluj au fost culese date retrospective
¿i pentru intervalul 1986-1992.

Clasificarea în forme clinice u¿oare, medii sau
grave s-a realizat conform diagnosticului stabilit
de medicul infec¡ionist pentru cazurile asistate în
spital, respectiv de medicul de familie pentru
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cazurile izolate la domiciliu; acest diagnostic este
men¡ionat în foile de observa¡ie clinicå respectiv
fi¿a pacien¡ilor din cabinetele medicale. Evaluarea
formei clinice a fost diferitå, constituind o surså
de eroare sistematicå prin eterogenitatea inter-
pretårii de cåtre fiecare medic.

Statistic s-a urmårit distribu¡ia cazurilor care au
evoluat spre deces în func¡ie de vârstå, sex, mediu
de domiciliu. Riscul de deces corelat cu vaccinarea
¿i cu complica¡iile a fost evaluat ¿i exprimat prin
riscul relativ, intervalele de încredere ¿i semni-
fica¡ia statisticå prin testul ÷2 (respectiv testul
Fischer). Fatalitatea a fost calculatå atât pentru
fiecare epidemie din jude¡e, cât ¿i pentru cazurile
cu debut interepidemic ¿i global pentru întregul
e¿antion analizat. Mortalitatea a fost evaluatå pentru
întregul e¿antion, urmårind evolu¡ia multianualå
a acesteia.

Metodele statistice au urmårit ponderi sub for-
må de propor¡ii în epidemii, distribu¡ii dupå tipul
de complica¡ie, distribu¡ia acestora la cazurile care
au decedat, riscul de deces evaluat prin riscul rela-
tiv (RR), intervalele de încredere al riscului relativ
¿i semnifica¡ia statisticå.

Existen¡a în antecedentele personale a vacci-
nårii antirujeolice a fost înregistratå pentru råspun-
sul afirmativ cu data administrårii fiecårei doze;
Pentru antecedente vaccinale negative s-a com-
pletat motivul nevaccinårii, cu 6 variante la alegere
¿i o a ¿aptea de completare a altor motive diferite
de celelalte.

REZULTATE

Ancheta epidemiologicå transversalå efectuatå
a inclus un numår total de 8.745 de cazuri cu rujeo-

lå din jude¡ele Alba, Bistri¡a-Nåsåud, Cluj,
Maramure¿, Satu Mare, Sålaj ¿i Sibiu, din care
8.476 (96,92 %) au fost înregistrate în epidemiile
din anii 1986-1987, 1993-1994 ¿i 1997-1998, în
care inciden¡ele au avut valori de 119,4%ooo,
214,8%ooo respectiv 165,3%ooo (figura1).

În cazuistica noastrå, formele u¿oare de boalå
(fårå a exista dovada cå au fost realmente forme
mitigate) a variat între valori largi: 26,4 % în prima
epidemie, 7,6 % în al doilea episod ¿i 40,1 % în
ultima epidemie. Formele clinice cu evolu¡ie medie
au dominat: 72,5% din cazuri în prima epidemie,
90,5% în a doua epidemie ¿i 57,8% din cazuri în
cea de a treia. Formele grave au avut o pondere
de 2,1% în epidemia din 1997-1998, fiind mai
mare fa¡å de primele douå epidemii, în care a fost
de 1,1%, respectiv 0,9% din cazuri. Gravitatea
clinicå a rujeolei a fost maximå în cursul epide-
miilor din 1996-1998 (40,1%) ¿i din 1986-1987
(26,4 %) (figura 2).

A fost posibil studiul comparativ între epide-
miile de rujeolå din anii 1986 – 1987, 1993 ¿i 1997
care au evoluat în zona de nord – vest a României,
privind antecedentele vaccinale ca numår de
cazuri, ponderea acestora, intervalele de încredere
¿i semnifica¡ia statisticå (tabelul 1 ¿i figura 3).
Propor¡ia cazurilor de rujeolå pe fond de vaccinare
în antecedente cre¿te de la o epidemie la alta în
mod semnificativ.

Complica¡iile au apårut la 5,8% din cazuri în
prima epidemie, la 19,1% în cea de a doua ¿i la
17,8% în cea din 1997-1998. Cele mai frecvente
complica¡ii au fost complica¡iile respiratorii (peste
95% din cazuri în toate cele trei epidemii). S-a
înregistrat o cre¿tere a frecven¡ei complica¡iilor

Figura 1.
Inciden¡a rujeolei în zona de nord-vest a României în perioada 1985-2001
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Tabelul 1.
Compara¡ia între epidemiile de rujeolå din anii 1986 – 1987, 1993  ¿i 1997 care au evoluat
în zona de nord – vest a României, privind antecedentele vaccinale ca numår de cazuri,
ponderea acestora, intervalele de încredere ¿i semnifica¡ia statisticå

Epidemia Indicator Vaccina¡i Nevaccina¡i Total
Numår cazuri 75 281 356

Ponderea (%) 21,1 78,9 1001986-1987

IC95% 16,77 – 25,42 74,57 – 83,22 -

Numår cazuri 1283 1983 3266
Ponderea (%) 39,3 60,7 100

IC95% 37,5 – 41 58,9 – 62,4 -
1993-1994

Valoarea z = 7,03; p<0,001
Numår cazuri 2648 2206 4854

Ponderea (%) 54,5 45,5 100
IC95% 53,1 – 55,9 44,1 – 46,9 -

1997-1998

Valoarea z = 17,444;  p<0,001

Figura 3.
Distribu¡ia comparativå
dupå antecedentele
vaccinale ale cazurilor de
rujeolå, coeficientul de
corela¡ie ¿i regresia liniarå
pentru  epidemiile din anii
1986-1987, 1993 ¿i 1997 în
zona de nord – vest a
României

Figura 2.
Distribu¡ia comparativå dupå
forma clinicå de evolu¡ie a
cazurilor de rujeolå, pentru
epidemiile din anii 1986-1987,
1993-1994  ¿i 1997-1998
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neurologice în ultimele douå epidemii (1,4%,
respectiv 1,9% dintre complica¡ii (figura 4). Dintre
complica¡iile grave, encefalita a fost înregistratå
în 0,3% din cazuri în epidemia din 1986-1987 ¿i
0,2% în celelalte douå, iar bronhopneumonia la
0,9% în ultimele douå epidemii.

Complica¡iile au apårut cel mai frecvent la copiii
sub 1 an (26% au avut complica¡ii) ¿i între 1 ¿i 4
ani (26,3%) (figura 5).

Riscul de apari¡ie a complica¡iilor la cazurile de
rujeolå cu antecedente vaccinale prezente a fost cu
45% mai mic decât la subiec¡ii nevaccina¡i (RR =
0,55; IC 95%: [0,5 – 0,61]; p<0,002) (tabelul 2).

În cadrul anchetei epidemiologice transversale
am identificat 27 de cazuri de rujeolå care au
evoluat spre deces, din care 20 de cazuri de sex

Figura 4.
Categorii de complica¡ii apårute la cazurile de rujeolå în epidemiile din zona de nord-vest

a României

Figura 5.
Frecven¡a complica¡iilor la cazurile de rujeolå pe grupe de vârstå

feminin ¿i 7 masculin, 15 din mediul urban ¿i 12
din rural, 11 cazuri sub vârsta de 1 an, 8 de 1-4
ani, 4 de 10-14 ani, 3 la 15-19 ani ¿i 1 caz la 5-9
ani. Cu excep¡ia unui singur caz (în 1996), dece-
sele au apårut numai în context epidemic.

Fatalitatea a variat între 0,3% în 1997 (an
epidemic) ¿i 0,6% în 1996 (an interepidemic), iar
pentru toate cazurile cumulate din intervalul 1986-
2000, fatalitatea a fost de 0,3% (tabelul 3).

În intervalul analizat, mortalitatea specificå prin
rujeolå a avut valoarea cea mai mare în anul 1993
(0,38 %ooo locuitori) ¿i cea mai micå în 1996
(0,03 %ooo) (tabelul 3).

Fatalitatea specificå dupå grupul de vârstå a fost
maximå la sugari (1,08% – 11 decese) ¿i la copiii
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de 1-4 ani (0,7% – 8 decese), iar cea mai micå la
grupa de vârstå 5-9 ani (0,08% – 1 deces).

Complica¡iile semnalate la cazurile decedate au
fost: bronhopneumonia (16 cazuri), encefalitå (5
cazuri), encefalitå asociatå cu bronhopnemonia (3
cazuri), bronhopneumonia asociatå cu sindrom
diareic (un caz) ¿i pneumonie cu edem pulmonar
acut (1 caz). Un singur caz a prezentat o formå
clinicå fatalå de rujeolå fårå så fi fost identificate
complica¡ii.

Riscul de deces în cazul apari¡iei de complica¡ii
a fost de 123,04 de ori (16,71 – 906,07; p<0,001)
mai mare decât la cazurile care nu au prezentat
complica¡ii (tabelul 4).

DISCUºII

Toate aceste rezultate reflectå comportamentul
clinic ¿i epidemiologic al rujeolei într-o popula¡ie
care, începând cu anul 1979, a beneficiat de
programul na¡ional de vaccinare generalizatå
antirujeolicå sub diferitele sale forme de aplicare.
Cele trei valuri epidemice raportate în popula¡ia
incluså în studiu nu se pot corela cu caracteristici
calitative sau cantitative particulare ale acoperirii
vaccinale. Ele confirmå aspecte deja cunoscute ale
epidemiologiei rujeolei sub presiunea campaniilor
generalizate de vaccinoprofilaxie.

Formele modificate de rujeolå sub influen¡a
vaccinului se ¿tie cå au perioada de invazie fie mai
lungå, între 5 ¿i 7 zile, fie mai scurtå, de aproximativ
o zi, iar anumite semne clinice pot lipsi (2, 7). Noi
nu am dispus de astfel de date anamnestice pentru
a aprecia aspectele sus-men¡ionate.

Rujeola este o boalå infec¡ioaså deosebit de
anergizantå. Constituirea complica¡iilor a fost mai
frecventå la copiii sub vârsta de 4 ani, ca dovadå

Tabelul 2.
Riscul apari¡iei complica¡iilor func¡ie de vaccinarea antirujeolicå în antecedente

Status vaccinal Cazuri cu complica¡ii Cazuri fårå complica¡ii Riscul de complica¡ii
Vaccina¡i 510 3653
Nevaccina¡i 1015 3567
Total 1525 7220

RR: 0,55 (0,5-0,61)

Tabelul 3.
Distribu¡ia dupå anul apari¡iei deceselor, fatalitatea ¿i mortalitatea prin rujeolå

Decese Cazuri de rujeolå Popula¡ie Fatalitatea
(%ooo)

Mortalitatea
(%ooo)

1986 0 219 3.185.834 - -
1987 0 137 3.194.269 - -
1988 0 4 3.201.887 - -
1989 0 1 3.248.447 - -
1990 0 2 3.204.166 - -
1991 0 1 3.193.479 - -
1992 0 1 3.127.623 - -
1993 12 2678 3.123.658 0,4 0,38
1994 3 588 3.145.354 0,5 0,09
1995 0 75 3.150.556 - -
1996 1 165 3.166.151 0,6 0,03
1997 11 4060 3.131.137 0,3 0,35
1998 0 794 3.118.835 - -
1999 0 20 3.107.139 - -
2000 0 0 3.098.298 - -
Total 27 8745 - 0,3 -

Tabelul 4.
Riscul de deces al cazurilor de rujeolå în prezen¡a
complica¡iilor

Cazuri cu
complica¡ii

Cazuri
cu deces

Cazuri
fårå deces

Riscul de
deces

Prezente 26 1499
Absente 1 7219

Total 27 8718

RR: 123,04
(16,71–
906,07)

Din cele 27 de decese, antecedentele vaccinale
au fost prezente numai la 3 cazuri. Riscul de deces
la cazurile nevaccinate în antecedente a fost de
7,3 ori mai mare fa¡å de cei vaccina¡i (RR = 7,3;
IC 95%: [2,7 – 50,3]; p<0,01) (tabelul 5).

Tabelul 5.
Riscul de deces func¡ie de vaccinarea antirujeolicå în
antecedente

Status
vaccinal

Cazuri
cu deces

Cazuri
fårå deces

Riscul de
deces

Nevaccina¡i 24 4558
Vaccina¡i 3 4160
Total 27 8718

RR: 7,3 (2,7
– 50,3)
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a poten¡ialului de imunodepresie mai mare decât
la copiii mari.

Forma clinicå de rujeolå fårå exantem poate
apårea la persoane vaccinate în antecedente sau
dupå administrare de imunglobuline. Diagnosticul
bazându-se pe determinårile serologice, nu am
putut demonstra retrospectiv astfel de cazuri (1,
2, 5, 8). Cazuistica analizatå mai sus de noi nu a
inclus nici un bolnav cu rujeolå sine exanthema.

Se ¿tie cå func¡ie de vârstå, copiii mici dezvoltå
forme grave de rujeolå, cu complica¡ii mai
frecvente decât la copiii mari, iar adul¡ii fac forme
clinice cu manifeståri mai zgomotoase.

Astfel, pneumonia ¿i bronhopneumonia bacte-
rianå indiferent de etiologie au caracter trenant,
adesea fiind mixte (1).

Complica¡iile determinate de implicarea siste-
mului nervos au aspecte de gravitate deosebitå.
Frecven¡a encefalitei manifestå clinic este apreciatå
ca fiind de aproximativ 1 caz la 1.000-2.000 de
cazuri de rujeolå. Afectarea tranzitorie a ence-
falului a fost raportatå ca decelabilå prin electro-
encefalogramå la 53% din cazurile de rujeolå. Când
apar, modificårile electroencefalogramei cores-
pund perioadei cu exantem ¿i au ca duratå de
evolu¡ie o såptåmânå, înså la 1% dintre ace¿ti bol-
navi persistå luni sau ani de zile, ridicând suspi-
ciunea de sechele (1, 2, 7).

La cazuistica cuprinså în studiu, complica¡iile
au avut o frecven¡å între 5,8 – 14,1 %, compli-
ca¡iile respiratorii fiind majoritare (95 %). Nu poate
fi explicat ¿i argumentat statistic de ce bronho-
pneumonia a fost relativ rarå la cazurile care s-au
vindecat (0.9 %), dar a fost cea mai frecventå com-
plica¡ie diagnosticatå la cazurile decedate (59,3
%). Singura corela¡ie deductibilå este evolutivitatea
spre deces a cazurilor rare de bronhopneumonie
tocmai datoritå gradului avansat de scådere a
apårårii nespecifice secundar rujeolei, care a
permis validarea prezen¡ei unor microorganisme
oportuniste cauzatoare de bronhopneumonie
gravå. De subliniat cå astfel de cazuri au prevalat
la copiii sub 4 ani care au decedat, existând ¿i
asocierea bronhopneumonie cu encefalitå (11,1%).
De¿i se ¿tie cå pacien¡ii cu imunodeficien¡e pe linie
celularå (congenitale sau dobândite) dezvoltå
forme grave de rujeolå atipicå fårå exantem, cu
pneumonie cu celule gigante, având fatalitate
crescutå (2), iar copiii cu malnutri¡ie fac forme
grave de rujeolå datoritå råspunsului imun celular
scåzut pe care îl dezvoltå, în cazuistica noastrå nu
s-au semnalat astfel de situa¡ii.

Nu s-a înregistrat rujeolå la gravide. Rujeola la
gravide poate avea evolu¡ie severå ¿i poate fi

asociatå cu risc de na¿tere prematurå sau avort
spontan. Nu s-a demonstrat implicarea virusului
rujeolei în apari¡ia de malforma¡ii congenitale. (1,
2, 9, 11, 12).

Fatalitatea raportatå pentru rujeolå în ultimii ani
a fost de 0,1-0,2%, valori sub cele înregistrate la
popula¡ia cuprinså în acest studiu (0,3 – 0,6%).
Decesele se datoreazå în principal complica¡iilor,
reprezentate la copilul mic mai frecvent de pneu-
monie (60%), iar la copilul mare ¿i la adul¡i de
encefalita acutå. Ca frecven¡å, se apreciazå cå la
aproximativ 30% dintre cazurile raportate apar una
sau mai multe complica¡ii, mai ales la copiii sub 5
ani ¿i la adul¡ii de peste 20 de ani (1, 7). Din cele
27 de decese înregistrate, 26 (96,3%) au avut
complica¡ii.

La nivel mondial, numårul de decese raportate
atribuite rujeolei a fost în anul 1998 de aproape
1.000.000, ceea ce situeazå aceastå boalå între
principalele cauze de morbiditate ¿i mortalitate
evitabilå prin vaccinare, gra¡ie disponibilitå¡ii unui
vaccin sigur ¿i cu eficacitate înaltå folosit în
practicå de peste 30 de ani (10).

Frecven¡a inferioarå a rujeolei ¿i a complica-
¡iilor, inclusiv a celor cu risc letal, la subiec¡ii vac-
cina¡i din cazuistica analizatå (doar 3 decese din
27 au fost la vaccina¡i), sunt argumente în plus
pentru beneficiile indubitabile ale vaccinårii
antirujeolice. Formele grave de rujeolå înregistrate
în lume, cu fatalitatea crescutå la copiii sub 1 an,
justificå eforturile pentru ob¡inerea unui vaccin
care så poatå fi administrat în prezen¡a anticorpilor
de origine maternå, adicå la o vârstå mai micå de
9 luni. Un astfel de vaccin este cel preparat din
tulpina Edmonston-Zagreb, derivat din tulpina
viralå Edmonston-B dupå atenuare prin pasaje
repetate pe culturi de celule umane diploide.
Vaccinul Edmonston-Zagreb (în doze medii ¿i
mari) este bine tolerat ¿i induce råspuns imun
protector în prezen¡a anticorpilor de origine ma-
ternå la sugari în vârstå de 4-6 luni (3). Pe måsurå
ce tot mai multe mame vor avea antecedente
vaccinale din copilårie ¿i nu au trecut prin infec¡ia
naturalå, titrul de anticorpi mo¿teni¡i transplacentar
va fi mai mic, iar eficacitatea vaccinårii la vârsta
de 6-11 luni este a¿teptat så fie tot mai bunå –
aspect important în strategia viitoare de control a
rujeolei (4, 6).

O altå alternativå pentru vaccinarea la copiii
mici care au anticorpi mo¿teni¡i ar fi cea a unui
vaccin ob¡inut prin inginerie geneticå ¿i care så
con¡inå doar antigene protectoare, ceea ce va fi
posibil numai dupå o mai bunå cunoa¿tere a
genomului viral (8).
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Vaccinul în uz este un vaccin cu eficacitate
doveditå la copiii mai mari de 9 luni, pentru care
OMS recomandå asigurarea unei acoperiri vacci-
nale mai mari.

CONCLUZII

1. Cre¿te propor¡ia cazurilor de rujeolå vacci-
nate în antecedente, în ultima epidemie de
rujeolå atingând valoarea de 45,5% dintre
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