
En els darrers mesos la premsa científica i els
mitjans de comunicació s’han fet ampli ressò de
nombroses notícies sobre la grip aviària, i el temor
d’una nova pandèmia ha generat alarma mundial.1

Actualment, no hi ha grip pandèmica; aquesta es
produeix quan un nou virus de la grip causa malaltia
greu en éssers humans i es contagia fàcilment
d’una persona a l’altra. El virus de la grip A muta
amb relativa facilitat, i de tant en tant apareixen
soques especialment contagioses i virulentes,
causants d’aquestes pandèmies. Durant el segle
passat es van produir tres pandèmies greus, l’any
1918-19 (grip espanyola), el 1957 (grip asiàtica) i
el 1968 (grip de Hong Kong). Atès que els intervals
entre pandèmies han durat entre 11 i 40 anys, i
que aviat farà 40 anys de la darrera, es tem que
no tardarà a produir-se’n una de nova. El virus de
la grip aviària és un candidat a mutar i produir
aquesta pandèmia, però no n’és la causa segura.

La grip és causa d’epidèmies anuals, i dóna lloc a
un increment dels ingressos hospitalaris i de la
mortalitat. La mortalitat es concentra en les per-
sones de més de 65 anys, pacients amb malalties
cròniques (pulmonars, cardíaques, renals o meta-
bòliques) i immunodeprimits. En aquests grups la
vacunació és la mesura preventiva de primera
elecció. La vacunació de les persones de més de
65 anys permet reduir la mortalitat relacionada
amb la grip, els ingressos, les pneumònies, i els
episodis simptomàtics de grip.2 Les seves
contraindicacions són rares (hipersensibilitat a les
proteïnes d’ou) i els efectes adversos acostumen
a ser d’intensitat lleu i transitoris, com reaccions
locals, febre, malestar i miàlgies. Rarament s’han

notificat alteracions neurològiques, com síndrome
de Guillain-Barré.3

Per a la prevenció o el tractament de la grip hi ha
dos grups d’antivírics amb diferents mecanismes
d’acció.4 Els adamantans (amantadina i rimanta-
dina) només són actius sobre el virus de la grip A;
en bloquegen la descapsidació a l’interior de la
cèl·lula. Els inhibidors de la neuraminidasa
(oseltamivir i zanamivir) inhibeixen l’alliberació
de nous virions de les cèl·lules infectades i
impedeixen la propagació dels virus A i B.

En el tractament de la grip en persones sanes,
l’administració d’amantadina, zanamivir o oseltamivir
durant les primeres 48 h des de l’inici dels
símptomes en redueix la durada en un a dos dies
en comparació de placebo. En les persones amb
risc de complicacions s’hi ha vist un efecte similar.5,6
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La vacunació i els antivírics

Els antivírics redueixen el risc de
complicacions?

Els antivírics a Espanya

• L’amantadina (Amantadina level®) està comercialitzada
per a la prevenció i el tractament de la grip A en els adults
i els nens de més d’un any.

• El zanamivir (Relenza®), que s’administra per via
inhalatòria, es va comercialitzar l’any 1999 per al
tractament (no per a la prevenció) de la grip A i B en
adults i adolescents a partir de 12 anys.

• L’oseltamivir (Tamiflu®) no està disponible de moment
a Espanya; a altres països està aprovat per al tractament
de la grip A i B en adults i nens de més d’un any, i per
a la prevenció a partir dels 13 anys.



Una revisió sistemàtica dels assaigs clínics, en un
total de 2.500 adults sans, no ha mostrat que
l’amantadina administrada durant les primeres 48
h des de l’inici dels símptomes gripals redueixi la
incidència de complicacions de la grip.7 En assaigs
clínics comparatius amb placebo, el zanamivir va
reduir en un 29% les complicacions respiratòries que
requereixen tractament antibiòtic. No obstant, en els
pacients d’alt risc no va ser diferent de placebo.5 En
el tractament de la grip amb oseltamivir, en 769
pacients amb grip confirmada i risc de complicacions,
la incidència de pneumònia i la taxa d’ingrés van ser
lleugerament inferiors amb oseltamivir (1,9% i 1,6%)
en comparació de placebo (2,5% i 3,2%).8

En assaigs clínics en persones sanes, l’amantadina
va prevenir un 61% dels casos de grip A i un 25%
de malaltia pseudogripal.9 En la prevenció de la
grip estacional, en un assaig clínic en 1.107 adults
sans, vacunats o no contra la grip, el zanamivir va
prevenir la grip simptomàtica confirmada en un
67% dels pacients tractats.10 En tres assaigs en
profilaxi postexposició, el zanamivir també va
prevenir la grip simptomàtica confirmada en prop
d’un 80% dels pacients tractats.11-13

En la prevenció de la grip estacional, l’anàlisi
agrupada de dos assaigs de disseny similar en
un total de 1.559 adults sans va mostrar que
l’administració d’oseltamivir evitaria la grip
confirmada en un 74% dels tractats.14 En dos
assaigs en profilaxi postexposició, l’oseltamivir
va tenir un efecte preventiu en un 85% dels
tractats.15,16 En un assaig clínic amb 548 persones
de més de 65 anys que vivien en residències i
dels quals més d’un 80% havien estat vacunats,
la profilaxi amb oseltamivir durant 6 setmanes
va prevenir la grip confirmada en un 92% dels
tractats; les infeccions respiratòries també van
ser menys freqüents en els tractats amb
oseltamivir.17

En els darrers anys, les epidèmies de grip en aus
han provocat casos en humans, de vegades greus.
L’any 1997 a Hong Kong es va aïllar el virus de la
grip aviària A/H5N1 de pacients infectats. El 2003
a Vietnam i Tailàndia 20 persones havien estat
afectades per un virus H5N1 molt patogen, amb
una letalitat del 80%.18 L’any 1999 dos casos en
humans van ser deguts a un altre virus de la grip
aviària de tipus A/H9N2. Als Països Baixos el 2003,
l’epidèmia de grip aviària que va afectar prop de
89 persones (una mort) va ser del tipus A/H7N7.19

A 20 de febrer de 2006, un virus A/H5N1 havia
produït com a mínim 170 casos a diversos països,
dels quals 92 van morir.20

Els inhibidors de la neuraminidasa s’han mostrat
actius in vitro sobre els virus de la grip aviària, però
la seva eficàcia clínica és substancialment
desconeguda. És probable que el virus H5N1 hi
desenvolupi resistència amb facilitat.21 En l’epidèmia
de grip aviària pel virus A/H7N7 dels Països Baixos,
entre les 38 persones exposades al virus que van
rebre oseltamivir es va produir un cas de grip
aviària (2,6%); entre les 52 persones exposades
al virus que no n’havien rebut se’n van registrar
cinc (9,6%).22 Dos pacients amb infecció
simptomàtica pel virus aviari que havien estat en
contacte amb una persona infectada van ser
tractats amb oseltamivir i van guarir sense
complicacions. Cinc de 10 casos notificats a
Vietnam amb el virus H5N1 van ser tractats amb
oseltamivir; dos es van recuperar i tres van morir.23

No hi ha informació sobre l’ús profilàctic dels
antivírics en una situació de pandèmia, i manquen
assaigs comparatius en pacients amb grip aviària.
No obstant, en models de grip aviària en animals,
l’oseltamivir, a una dosi equivalent a l’aprovada en
l’home, va reduir la mortalitat. També inhibeix la
soca de l’epidèmia de grip de 1918 i altres causants
de pandèmies. El zanamivir s’ha mostrat actiu in
vitro sobre el virus H5N1 causant de la grip a Hong
Kong l’any 1997, i en estudis en animals amb
l’H5N1, l’H6N1 i l’H9N2, el zanamivir per via
intranasal va reduir els títols de virus al pulmó i va
bloquejar la disseminació del virus al cervell.24

S’han descrit resistències in vitro amb tots els
antivírics. Les conseqüències clíniques i
epidemiològiques en són incertes. S’ha descrit
resistència in vitro a l’amantadina després de 3 a
5 dies de tractament en un 30% de casos en adults
i en un 80% en nens.25 No obstant, en gent gran
en residències, l’aparició de soques resistents a
l’amantadina no es va associar a una evolució més
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Prevenció de la grip

Els tres tipus de virus de la grip

• Segons les diferències antigèniques de la nucleocàpside,
hi ha tres tipus de virus de la grip: A, B i C.

• Es distingeixen diferents subtipus del virus de la grip A
segons les propietats antigèniques de dues glucoproteïnes
de superfície, l’hemaglutinina (H) i la neuraminidasa (N).

• Fins ara s’han identificat 15 subtipus de la glucoproteïna
H (H1 a H15) i nou subtipus de la N (N1 a N9). L’espècie
humana en general s’infecta pels virus A H1N1, H2N2 o
H3N2.

• No s’han identificat subtipus de virus de la grip de tipus
B ni C.

Grip aviària: eficàcia incerta

Resistències



desfavorable.26 L’amantadina i la rimantadina han
mostrat resistència encreuada. Les resistències a
l’amantadina i la rimantadina van passar d’un 0,4%
durant 1994-95 a 12,3% durant 2003-04.27 El brot
recent de SARS l’any 2003 pot haver contribuït a
aquest increment.28

En els assaigs de tractament de la grip amb oselta-
mivir s’hi han descrit virus amb sensibilitat
disminuïda in vitro a l’oseltamivir en un 1,3% dels
adults i adolescents, i en un 8,6% dels nens.29 En
un estudi en 50 nens tractats amb oseltamivir es
es va observar resistència in vitro al cap de vuit
dies en un 18% dels nens.30 Recentment, s’han
notificat dos casos mortals de grip aviària resistents
a l’oseltamivir.31

S’ha descrit un cas de resistència al zanamivir.
Una nena immunodeprimida tractada per una grip
B va empitjorar i se li van detectar virus resistents
in vitro al zanamivir.32 S’ha observat resistència
encreuada entre zanamivir i oseltamivir.6 De
moment, no s’han aïllat virus resistents al zanamivir
en pacients immunocompetents tractats; s’ha
suggerit que el mecanisme implicat en la resistència
a l’oseltamivir no seria el mateix amb el zanamivir.33

Les autoritats sanitàries recomanen la vacunació
contra la grip de les persones que tinguin intenció
de viatjar a zones afectades per la grip aviària en
humans, amb la idea d’evitar, davant la possibilitat
d’infecció per grip aviària, la confusió entre els dos
quadres i la possible coinfecció que podria afavorir
un virus recombinat.34 S’estan investigant vacunes
contra el virus H5N1.35

Per prevenir la grip, en les persones de risc la
vacunació és la mesura d’elecció. Els antivírics no
se’n poden considerar substituts. En profilaxi, cal
reservar-los durant un breu període per a persones

amb risc elevat de complicacions greus, quan el
risc de grip és molt elevat. En cas d’epidèmia de
grip amb un virus circulant contra el qual la vacuna
és poc eficaç, no es coneixen l’eficàcia, la població
diana ni la durada d’un eventual tractament
profilàctic amb un antivíric, ni tampoc el risc de
desenvolupament de resistències en cas d’ús
profilàctic generalitzat.

L’eficàcia de l’oseltamivir i el zanamivir en el
tractament de la grip és modesta. Si s’administren
durant les primeres 48 hores, redueixen la durada
dels símptomes en prop d’un dia, i semblen reduir-
ne lleugerament les complicacions. No se sap si
tenen alguna eficàcia en la grip aviària. S’han
mostrat actius sobre el virus H5N1 en estudis in
vitro, però no hi ha dades clíniques comparatives.
A més, es tem que s’hi desenvolupin resistències
amb facilitat, fet que pot ser catastròfic clínicament
i per fer front a una possible pandèmia. El zanamivir,
que és administrat per via inhalatòria, pot produir
broncospasme greu. L’oseltamivir produeix trastorns
digestius, i s’han descrit alguns casos de reaccions
cutànies i trastorns del comportament greus.

Davant la possible amenaça d’una pandèmia de
grip, cal un fort lideratge nacional i internacional,
transparència en la vigilància i els preparatius a
tots els països, i unificar esforços per identificar els
millors mètodes de prevenció i tractament. Cal
dissenyar protocols col·laboratius nacionals i
internacionals per avaluar l’eficàcia i la seguretat
de les mesures preventives i terapèutiques que es
proposen, perquè, com és evident perquè encara
no hi ha pandèmia, no se’n coneixen l’eficàcia, els
efectes adversos, ni la probabilitat d’aparició de
resistències.
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Conclusions

Principals efectes adversos dels antivírics

Amantadina Trastorns neuropsiquiàtrics (nerviosisme, malsons, cefalea), hipotensió ortostàtica, retenció urinària, sequedat de
boca, i trastorns digestius.

S’han descrit confusió, deliri, al·lucinacions i convulsions en pacients amb alteració renal; en els de més de 65 anys
cal reduir-ne la dosi.

Zanamivir S’ha associat ocasionalment amb broncospasme, de vegades mortal, i amb deteriorament de la funció respiratòria,
sobretot en pacients amb asma o malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Els nens i la gent gran poden tenir dificultat per utilitzar el sistema d’inhalació del zanamivir.

Oseltamivir Trastorns digestius (nàusea, vòmits i dolor abdominal).
S’han descrit reaccions cutànies greus (com síndrome de Stevens-Johnson i angioedema), augment de transaminases

i hepatitis, arítmies, confusió i convulsions.
S’han notificat quatre casos de mort sobtada en nens de menys de 3 anys amb grip A,36 i dos casos de trastorns 

del comportament amb resultat de suïcidi en dos adolescents tractats amb oseltamivir.37
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