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Streptococcus pneumoniae este responsabil de o serie 
de boli, în special în ţările în curs de dezvoltare, 
întâlnite mai ales la copiii mici, boli care pot fi  prevenite 
prin vaccinare. (1) Infecţiile pneumococice se împart în 
două categorii: invazive, atunci când agentul patogen 
se izolează din locuri în mod normal sterile (sânge, LCR 
etc.), și neinvazive. Dintre bolile invazive cităm 
meningita, septi cemia și pneumonia cu bacteriemie, în 
ti mp ce în categoria infecţiilor neinvazive sunt incluse 
oti ta medie acută, sinuzita și pneumonia neînsoţită de 
bacteriemie. (2) Oti ta medie acută este una dintre cele 
mai frecvente boli pediatrice, reprezentând indicaţia 
cea mai frecventă de administare a anti bioti celor. (3) 
Din cauza creșterii prevalenţei rezistenţei 
pneumococului la anti bioti ce, mai ales în România, 
profi laxia infecţiilor pneumococice prin vaccinare este 
din ce în ce mai mult recomandată. (2)
Tulpinile de Haemophilus infl uenzae se pot împărţi în 
două categorii majore: capsulate (ti pabile) cu 6 
seroti puri (a, b, c, d, e, f) și non-capsulate (neti pabile, 
HiNT). (4) În ti mp de Haemophilus infl uenzae ti p b 
cauzează infecţii invazive, tulpinile neti pabile sunt 
implicate în eti ologia oti tei medii și a altor boli 
neinvazive. (4) Proteina D afl ată la suprafaţa tulpinilor 
de Haemophilus infl uenzae (ti pabile sau nu) pare să 
faciliteze virulenţa HiNT în producerea infecţilor 
respiratorii de tract superior, inclusiv a oti tei medii. (5)

COMPOZIŢIA SYNFLORIX
Vaccinul pneumococic conjugat decavalent Synfl orix 
conţine polizaharide de la 10 seroti puri de pneumococi, 
8 fi ind conjugate cu proteina D (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 

23F), unul (18C) cu toxoidul tetanic și unul (19F) cu 
toxoidul di  eric. Adăugarea a 3 seroti puri de 
polizaharide pneumococice (1, 5 și 7F) aduce o 
acoperire cu 15% mai mare (6) comparati v cu vaccinul 
pneumococic conjugat heptavalent și respectă criteriile 
OMS pentru vaccinurile pneumococice. Conjugarea cu 
proteina D comportă două avantaje majore: (i) vaccinul 
oferă potenti al de protecţie faţă de infecţiile cu HiNT 
(oti tă medie) și (ii) reduce riscul de interferenţe în caz 
de administrare simultană cu alte vaccinuri, fi ind 
singurul vaccin conjugat cu această proteină.

SYNFLORIX  EFICACITATE, 
IMUNOGENICITATE ŞI TOLERABILITATE
Orice vaccin trebuie evaluat sub 3 aspecte: efi cacitate 
(câte cazuri de boală sunt prevenite prin administarea 
vaccinului), imunogenicitate (care este răspunsul 
imunologic după vaccinare) și tolerabilitate (care sunt 
reacţiile adverse după vaccinare).
Datele de efi cacitate pentru Synfl orix în prevenţia oti tei 
medii provin dintr-un studiu efectuat cu un vaccin 
prototi p 11-valent conjugat cu proteina D. (7) Acest 
studiu a arătat o reducere a numărului de oti te medii 
de 33,6%, o reducere cu 42% a oti telor medii 
bacteriene, oti tele produse de pneumococi „vaccinali“ 
au fost reduse cu 57,6%, iar cazurile de oti tă produse 
de HiNT au fost reduse cu 35,6%. (7) Aceste diferenţe 
faţă de vaccinul pneumococic conjugat heptavalent 
(care reducea numărul de oti te medii doar cu 6%), (8) 
se datorează lipsei înlocuirii oti telor produse de 
pneumococi „vaccinali“ cu oti te produse de seroti puri 
„nevaccinale“ și efi cacităţii vaccinului conjugat cu 
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proteina D în prevenţia oti tei medii produse de HiNT. 
(9)
În ceea ce privește imunogenicitatea Synfl orix, după 
administrarea a 3 doze la sugari sub 6 luni, vaccinul a 
produs răspuns imunologic faţă de toate polizaharidele 
conţinute, iar anti corpii au fost funcţionali. (10) După a 
4-a doză administrată în al 2-lea an de viaţă, Synfl orix a 
produs un răspuns imunologic mai puternic (răspuns 
anamnesti c) pentru toate cele 10 seroti puri de 
pneumococi. (10) Nu s-au observat modifi cări 
semnifi cati ve de imunogenicitate atunci când Synfl orix 
a fost administrat concomitent cu alte vaccinuri 
(meningococic, DTPa, polio inacti vat), ceea ce 
reprezintă un real avantaj al acestui vaccin pentru 
uti lizarea în practi ca curentă. (10) De fapt, conjugarea 
polizaharidelor pneumococice cu proteina D de la 
Haemophilus infl uenzae a avut în vedere limitarea 
interacţiunilor cu alte vaccinuri, Synfl orix fi ind singurul 
vaccin conjugat cu această proteină.
În ceea ce privește siguranţa Synfl orix, în studiile 
realizate pe mai mult de 4.000 de subiecţi nu au fost 
identi fi cate probleme de siguranţă.
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ADMINISTRARE
Synfl orix se administrează intramuscular la nivelul 
coapsei la sugari sau al deltoidului la copiii peste 1 an. 
Schemele de administrare sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Schema de administrare pentru Synfl orix

Vârsta la prima doză Seria primară Rapel (booster)
1,5-6 luni 3 doze* 1 doză la 12-15 luni**
7-11 luni 2 doze* 1 doză la 12-15 luni***

12-23 luni 2 doze**** ?

*la cel puţin 1 lună distanţă una de alta
**la cel puţin 6 luni de ulti ma doză din seria primară
***la cel puţin 2 luni de ulti ma doză din seria primară
****la cel puţin 2 luni distanţă una de alta

În concluzie, putem afi rma că Synfl orix asigură o foarte 
bună acoperire a seroti purilor de pneumococ 
cauzatoare de infecţii invazive în Europa, respectând 
criteriile OMS pentru vaccinurile pneumococice; 
prezintă o efi cacitate mult mai mare în profi laxia oti tei 
medii la copil faţă de orice alt vaccin pneumococic, iar 
interferenţele cu alte vaccinuri sunt minime.
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