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Jak możemy ustrzec się grypy w XXI wieku

How can we protect ourselves from influenza in the 21 century

Lidia B. BrydakB, D–F

Zakład Badania Wirusów Grypy Krajowego Ośrodka ds. Grypy 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
Katedra Immunologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Grypa dziesiątkowała populację ludzką od dziesiątków lat. Pierwsza szczepionka przeciw grypie pokazała 
możliwość walki z tym patogenem. Na grypę chorują osoby w każdym wieku i w każdej szerokości geograficznej. Największa 
zapadalność rejestrowana jest u dzieci, ale zgony i ciężkie powikłania występują u osób z grupy podwyższonego ryzyka bez 
względu na wiek oraz osób powyżej 65. r.ż. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, powinniśmy zaszczepić 
wszystkich chętnych, a w szczególności osoby z grup podwyższonego ryzyka bez względu na wiek. Pomimo że infekcja spo-
wodowana przez wirus grypy powoduje wielonarządowe powikłania pogrypowe i niejednokrotnie zgony w różnych grupach 
wiekowych, to procent wyszczepialności w Polsce plasuje nasz kraj na przedostatnim miejscu w Europie. W sezonie epi-
demicznym 2011/12 zaszczepiło się zaledwie 4,5% populacji. Obecnie mamy wiele rodzajów szczepionek przeciw grypie. 
Co sezonowe szczepienia rutynowe przeciw grypie powinny być rekomendowane już od 6. m.ż. Szczepienia przeciw grypie 
powinny być rekomendowane osobom niezaszczepionym w ciągu całego sezonu epidemicznego. W Polsce procent zaszcze-
pionej populacji w każdym przedziale wieku jest na alarmująco niskim poziomie. Oprócz szczepień przeciw grypie medy-
cyna ma do dyspozycji leki antygrypowe nowej generacji, tzw. inhibitory neuraminidazy. Leki antygrypowe nie zastępują 
szczepień, ale są bardzo pomocne w walce z grypą.
Słowa kluczowe: grypa, rekomendacje,  szczepionka,  szczepienia, leki antygrypowe.

Influenza has decimated the human population for decades. The first influenza vaccine has shown the ability to 
fight this pathogen. Persons suffer from the flu at any age and at any latitude. The highest incidence is recorded in children, 
but deaths and serious complications occur in people at high risk, regardless of age and those over 65 yrs. According to the 
World Health Organization all volunteers should be vaccinated and especially those from high-risk groups, regardless of age. 
Although the infection caused by the influenza virus causes multi-organ complications and deaths in different age groups, the 
percentage of influenza vaccination in Poland is the smallest in Europe. In the epidemic season 2011/12 only 4.5% of the popu-
lation were immunized. Currently, there are many types of influenza vaccines. Routine influenza vaccination should be recom-
mended from 6 months of age every season. Influenza vaccination should be recommended to those not vaccinated during 
the epidemic season. In Poland, the percentage of the inoculated population in each age range is alarmingly low. In addition 
to vaccination against influenza medicine has at its disposal a new generation of drugs called antiviral agents – neuraminidase 
inhibitors. Antiviral drugs do not replace vaccination but are very helpful in the fight against influenza.
Key words: influenza, recommendations, vaccine, vaccination, antiviral agents.

Streszczenie

Summary

kurzych [1, 6]. Pomimo że szczepionki te powodowały liczne 
objawy uboczne, ludzie, którzy przeżyli pandemię w  latach 
1918–1919 i widzieli widmo śmierci, jakie grypa powodowa-
ła, nie obalali zasadności szczepień przeciw grypie, jak my 
czynimy to w XXI wieku. Prowadzone intensywne badania 
w wielu ośrodkach naukowych zaowocowały otrzymaniem 
inaktywowanych wielu rodzajów szczepionek chromatogra-
ficznej czystości. Począwszy od całego wirionu, przez typ 
split i typ subunit. Następne lata wprowadziły na rynek szereg 
modyfikacji szczepionki, np. połączenie z adiuwantem olejo-
wym, szczepionki wirosomalne itp. [1, 6]. 

Należy również wspomieć o polskiej myśli technologicz-
-nej opracowania inaktywowanej szczepionki przeciw gry-
pie chromatograficznej czystości z całym wirionem i subunit 
otrzymanej w NIZP–PZH w latach 1983–1984 r. [7], nieod-
-biegającej od obecnej technologii produkcji szczepionki 
przeciw grypie. Niezależnie od opracowania technologii in-
aktywowanej szczepionki przeciw grypie w bibliotece nauko- 
wych osiągnięć Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy 
Ośrodek ds. Grypy NIZPH–PZH można znaleść dwa polskie 
cold adapted, mutanty A/Pol/L/71 /H3N2/ i A/Pol/79/85, któ-
re mogą być użyte jako dawcy genów przy rekombinacyjnej 
metodzie uzyskiwania szczepów szczepionkowych, co zos-
-tało potwierdzone przez Prof. dr Ludwika Döhnera z Uni-
wersytetu w Greifswaldzie w Niemczech w 1990 r. [8].

Wstęp 
Grypa jest wirusową chorobą oddechową, która po-

woduje wysoką zachorowalność i znaczną śmiertelność 
u ludzi [1]. Koszty związane z grypą w kategoriach strat 
ekonomicznych i ludzkiego cierpienia są bardzo wysokie. 
Szczepienia przeciw grypie są podstawową i najtańszą 
metodą zapobiegania zachorowaniom, ciężkim wielona-
rządowym powikłaniom pogrypowym oraz zgonom [2, 3]. 
W Polsce procent zaszczepionej populacji w każdym prze-
dziale wieku jest na alarmująco niskim poziomie, plasując 
się na przedostatnim miejscu w Europie [2]. Antygrypowe 
leki nowej generacji – inhibitory neuraminidazy – nie zastę-
pują szczepień, ale są bardzo pomocne w walce z infekcją 
grypową [4, 5].

Szczepionki 
Dzięki odkryciu wirusa grypy w 1933 r. przez W. Smitha, 

Ch. Andrewesa i P. Laidlowa pierwsza szczepionka prze-
ciw grypie była już dostępna w 1941 r. [1]. Wprowadzenie 
w 1937 r. namnażania wirusów w zarodkach kurzych umoż-
liwiło produkcję szczepionki na szeroką skalę. Warto wie-
dzieć, że do dnia dzisiejszego większość producentów szcze-
pionek przeciw grypie produkuje szczepionkę w zarodkach 
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wego, pensjonariuszy domów spokojnej starości, zakładów 
opieki zdrowotnej, domowych opiekunek dzieci będących 
w wieku poniżej 6. m.ż., a także pracowników służb publicz-
nych, np. konduktorów, kasjerów, policjantów, wojskowych, 
nauczycieli, przedszkolanki, dziennikarzy, pracowników bu-
dowlanych, ekspedientów sklepów i marketów itp. [1, 2, 10].

Tabela 2. Badania przeprowadzone w Zakładzie Badań Wiru-
sów Grypy, Krajowym Ośrodku ds. Grypy, NIZP przy współ-
pracy z klinicystami w  grupach podwyższonego ryzyka, gdzie 
oceniano odpowiedź humoralną na szczepienia przeciw grypie

Dzieci

 – Dzieci w wieku 6–35. m.ż., 3–8. r.ż., 9–12. r.ż., 13–20. r.ż.

 – Dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL), szczepione 
w różnym okresie od zakończenia leczenia

 – Dzieci z hemofilią ciężką i lekką

 – Dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną

 – Dzieci z kłębkowym zapaleniem nerek

 – Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek poddane ciągłej 
ambulatoryjnej dializie otrzewnowej, hemodializie oraz  
z przewlekłą niewydolnością nerek szczepione jednora-
zowo i dwukrotnie

 – Dzieci zakażone HIV

 – Dzieci po splenektomii szczepione w grupach wieku 0–5. 
r.ż., 6–10. r.ż., 11–15. r.ż., >16 r.ż. (praca doktorska)

 – Dzieci z niedokrwistością aplastyczną

 – Dzieci z astmą

 – Dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit

Dorośli

 – Dorośli w wieku 21–30. r.ż., 31–40. r.ż., 41–50. r.ż, 51–64. 
r.ż., > 64. r.ż. (2 prace doktorskie)

 – Skoszarowani studenci Wojskowej Akademii Medycznej

 – Pacjenci przewlekle chorzy

 – Pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną

 – Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek

 – Pacjenci po allogenicznej transplantacji nerek

 – Pacjenci zakażeni HIV z różnymi poziomami CD4, z ob-
jawami AIDS i bez objawów

 – Pacjenci z nowotworem piersi

 – Pacjenci z nowotworem tarczycy

 – Pacjenci z astmą (część pracy doktorskiej)

 – Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) 
(część pracy doktorskiej)

 – Pacjenci z grupy młodych i seniorów (praca doktorska)

 – Pacjenci z ostrymi incydentami sercowo-naczyniowymi* 
(część pracy habilitacyjnej)

 – Pacjenci z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi (praca 
doktorska)

 – Pacjenci z toczniem (praca doktorska)

 – Pacjenci z pierwotnymi układowymi zapaleniami naczyń: 
ziarniniakowatością Wegnera (część pracy habilitacyjnej)

 – Pacjenci  z przewlekłą  niewydolnością  nerek – dializowani
Brydak LB, 2012

* Należy podkreślić, że jest to bardzo duży naukowy sukces pierw-
szego przypadku w historii polskich badań dotyczących szczepień 
przeciw grypie, w których również uczestniczyłam merytorycznie 
i byłam jednym z wykonawców tego projektu, że badanie doty-
czące pacjentów z ostrymi incydentami sercowo-naczyniowymi 
zostało włączone do Europejskich Kardiologicznych Rekomendacji 
Szczepień Przeciw Grypie (ESC GUIDELINES, European Heart Jour-
nal 2008; 29: 2909–2945 [21].

Aktualnie, dostępne i rekomendowane przez ACIP w świe-
cie są inaktywowane (TIV) (split lub subunit) oraz żywe tzw. 
cold adapted (LIAV) szczepionki przeciw grypie [9, 10]. In-
aktywowane szczepionki chromatograficznej czystości naj-
częściej występują w typie split (z rozszczepionym wirionem) 
lub subunit (podjednostkowe, czyli składające się jedynie 
z białek powierzchniowych). Inaktywowane szczepionki split 
lub subunit zalecane są do szczepień od 6. miesiąca życia do 
nawet ponad 100 lat, nie mogą spowodować klinicz-nych 
objawów grypy, co bezpodstawnie jest niejednokrotnie po-
wtarzane [11]. Od paru sezonów epidemicznych na rynku 
farmaceutycznym dostępne są również szczepionki wypro-
dukowane w hodowli tkankowej [6, 12]. Obecnie wykorzy-
stuje się dwie linie komórkowe do produkcji inaktywowanych 
szczepionek przeciw grypie: MDCK (Madin Darby canine kid-
ney, komórki nerki psiej) i Vero (afrykańskiej małpy zielonej) 
[1, 2, 12]. Jest to bardzo cenne, ponieważ od 9 maja 1997 r. 
wirus grypy A/H5N1/HPAI w formie zmutowanej dalej krąży, 
powodując około 60% zgonów u osób zakażonych [2, 13, 14].

W tabeli 1 przedstawiono zarejestrowane szczepionki 
przeciw grypie w Polsce. Szczepionki oznaczone półgrubą 
czcionką były dostępne w sezonie 2012/2013 [9].

Tabela 1. Szczepionki przeciw grypie zarejestrowane w Polsce 
w 2011 r.

Szczepionki przeciw grypie otrzymane w hodowli na zarod-
kach kurzych

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie z rozszczepionym 
wirionem: 
 – Vaxigrip (Sanofi Pasteur S.A., F)
 – Fluarix (GlaxoSmithKline, B)
 – Begrivac (Novartis Vaccines and Diagnostics, D)
 – IDflu* (Sanofi Pasteur S.A., F)

Szczepionki podjednostkowe, zawierające izolowane antygeny 
powierzchniowe, tj. hemaglutyninę i neuraminidazę:
 – Influvac (Solvay Pharmaceuticals, NL)
 – Agrippal (Novartis Vaccines and Diagnostics, SRL, I)

Szczepionki wirosomalne:
 – Inflexal V (Berna Biotech I, S.r.I)

Szczepionki przeciw grypie otrzymane w hodowli tkankowej 
na MDCK

Inaktywowane podjednostkowe szczepionki przeciw grypie, 
zawierające izolowane antygeny powierzchniowe,  tj. hemaglu-
tyninę i neuraminidazę:
 – Optaflu (Novartis Vaccines and Diagnostics, D)

Szczepionki przeciw grypie otrzymane w hodowli tkankowej 
na Vero

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie z rozszczepionym 
wirionem:
 – Preflucel (Baxter, A)

Brydak LB, 2011

W Polsce zużycie szczepionki w każdym przedziale 
wieku pozostaje na bardzo niskim poziomie. W sezonie 
epidemicznym 2011/2012 zarejestrowano dalszy spadek 
zaszczepionej populacji w kraju z 5,0% populacji do 4,5% 
[9]. Obecnie, ponieważ sezon epidemiczny 2012/2013 
jeszcze się nie skończył, trudno jest dokładnie oszacować 
procent zaszczepionej populacji w Polsce.

Szczepienia 
Zgodnie z zaleceniami ACIP WHO, powinniśmy za-

szczepić przeciw grypie wszystkich chętnych począwszy od 
6. miesiąca życia, osoby z grup podwyższonego ryzyka bez 
względu na ich wiek, kobiety w ciąży, osoby, które mogą 
przenosić grypę na osoby z grup podwyższonego ryzyka. W 
tym celu zaleca się także szczepienie lekarzy, pielęgniarek 
i pozostałego personelu szpitali, ośrodki pogotowia ratunko-
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technik biologii molekularnej, okazują się prawie w 100% 
zgodne z tymi, które pojawiają się w kolejnym sezonie epi-
demicznym [2, 10]. 

Oprócz Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP) 
WHO inne prestiżowe Międzynarodowe Towarzystwa Na-
ukowe świadome zagrożeń, jakie powoduje grypa, również 
zalecają szczepienia przeciw grypie (tab. 3) [1].

Tabela 3. Towarzystwa naukowe rekomendujące szczepie-
nia przeciwko grypie

 – Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP).
 – Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP).
 – Amerykańska Akademia Praktyki Rodzinnej (AAFP).
 – Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych.
 – Grupa Robocza ds. Usług Profilaktycznych (USPSTF 

US).
 – Amerykańskie Kolegium Internistów.
 – Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej.
 – Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (IDSA).
 – Kanadyjska Grupa Robocza ds. Okresowych Badań 

Zdrowotnych.
 – Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne.
 – Amerykańskie Kolegium Położnictwa i Ginekologii.
 – Naczelny Dyrektor Departamentu Zdrowia (UK).
 – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne/ 

/Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne.
 – Światowa Inicjatywa Dotycząca Przewlekłej Obtura-

cyjnej Choroby Płuc (GOLD).
 – Światowa Inicjatywa Dotycząca Szczepień Przeciwko 

Grypie Chorych na Astmę (GINA guidelines).
Brydak LB, 2011

Znaczące korzyści zdrowotne wynikające ze szczepień 
przeciw grypie są widoczne w każdym wieku, a w szcze-
gólności w grupach podwyższonego ryzyka. Nie będzie 
przesadą, jeżeli powiemy, że są dostępne setki publikacji 
na temat skuteczności szczepień, lecz niejednokrotnie nie 
możemy przełamać naszych niczym nie uzasadnionych 
poglądów, aby się nie zaszczepić [1, 11]. W tabeli 4 przed-
stawiono podstwowe przyczyny słabego rozpowszechnienia 
szczepień przeciw grypie. 

Tabela 4. Podstawowe przyczyny słabego rozpowszechnie-
nia szczepień przeciw grypie

 – Brak większej akceptacji lekarzy dla tej formy profilaktyki

 – Brak znajomości lekarzy o prawnym obowiązku zalecania 
szczepień  Dz.U. nr 234, poz.1570 – Ustawa o zapobiega-
niu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, która weszła 
w życie 1 stycznia 2009 r.

 – Niedostateczna wiedza o powikłaniach pogrypowych i ich 
kosztach, nie tylko w indywidualnych przypadkach, ale  
w skali całego kraju 

 – Niedostateczna wiedza o rodzajach szczepionek 

 – Mylenie grypy z przeziębieniem, w tym np. „grypą 
żołądkową” lub innymi infekcjami oddechowymi

 – Oczekiwanie, że szczepienie zabezpieczy przed wszystkimi 
infekcjami górnych dróg oddechowych (nierealne, gdyż 
wirusów dróg oddechowych jest około 200 typów)

 – Częste mylenie niepożądanych odczynów poszczepiennych 
z powikłaniami pogrypowymi

 – Konieczność powtarzania szczepienia co sezon epidemiczny

 – Lęk przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi
Brydak LB, 2011

Od lat na forum międzynarodowym dyskutowana jest 
sprawa powszechnego programu szczepień. Przykładowo 
w Polsce dopiero od 1994 r. szczepienia przeciw grypie fi-
gurują w kalendarzu szczepień i to jedynie jako szczepienia 
zalecane [1].

Badania nad skutecznością i wydajnością inaktywowa-
nych szczepionek przeciw grypie ujawniły znaczne korzyści 
we wszystkich grupach wiekowych. Wiele badań potwierdzi-
ło od dawna znaną tezę, że to właśnie dzieci, a w szczegól-
ności te w wieku szkolnym, odgrywają bardzo ważną rolę 
w rozprzestrzenianiu wirusa grypy w otoczeniu i dlatego po-
winny być one szczepione [15–19]. Szczepienie dzieci prze-
ciw grypie w wieku szkolnym zapewnia ochronę im samym 
i redukuje liczbę zgonów wśród starszej populacji, jak rów-
nież i pacjentów z grup podwyższonego ryzyka [15, 20].

Obecne, jak i prowadzone od wielu lat badania potwier-
dzają tezę, która nie powinna budzić żadnych dyskusji ani 
wątpliwości, iż zakażenie wirusem grypy powoduje zaostrze-
nie istniejących chorób, wzrost współczynnika hospitalizacji 
z powodu komplikacji pogrypowych czy zgon. Uważa się, 
że dla uzyskania odporności społeczeństwa konieczne jest 
szczepienie 70–80% populacji [2, 10]. Skuteczność szczepień 
u osób starszych jest mniejsza niż u osób młodych [16, 18].

W 2010 r. ACIP po raz pierwszy zalecił co sezonowe 
szczepienie przeciw grypie wszystkich osób ≥ 6. miesiąca 
życia zamieszkałych na terenie USA [4]. Od wielu sezonów 
epidemicznych zaleca się, aby szczepienia przeciw gry-
pie proponowane były przez cały sezon [1, 4]. Dlatego też 
w tym miejscu należy przypomnieć, że w tym samym czasie 
co wirus grypy, krąży również około 200 typów innych wi-
rusów oddechowych, które w swoich objawach klinicznych 
przypominają zakażenie spowodowane przez wirus grypy 
(chociażby wirus SARS). W tabeli 2 przedstawiono badania 
przeprowadzone w Zakładzie Badań Wirusów Grypy, Krajo-
wym Ośrodku ds. Grypy, NIZP, jakie przeprowadzono przy 
współpracy z klinicystami w grupach podwyższonego ryzyka 
zarówno w grupie dzieci, jak i osób dorosłych, gdzie ocenia-
no odpowiedź humoralną na szczepienia przeciw grypie [1].

Regularne szczepienia są zatem jedną z niewielu rzeczy, 
które można zrobić dla zabezpieczenia osób zwłaszcza z grup 
podwyższonego ryzyka przed potencjalnymi, poważnymi 
komplikacjami pogrypowymi. Regularne szczepienia winny 
stanowić część rzetelnej praktyki lekarskiej oraz własnego za-
angażowania w nasze zdrowie i zdrowie naszej rodziny [1].

Chociaż wiadomo już od dziesiątków lat, że szcze-
pionki przeciw grypie uratowały wiele istnień ludzkich, jak 
również to, że stosowane szczepionki obniżają znacznie 
związaną z grypą zachorowalność i śmiertelność, to jednak 
w dalszym ciągu istnieje potrzeba opracowywania nie tylko 
coraz to bardziej skutecznych, wydajnych produktów, ale 
przede wszystkim edukowanie społeczeństwa i zwiększenia 
odsetka osób zaszczepionych przeciw grypie wśród perso-
nelu placówek ochrony zdrowia [1].

Osoby z grupy podwyższonego ryzyka, według szacun-
ków Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) w Atlan-
cie, stanowią około 30% każdej populacji dodocelowej gru-
py szczepień przeciw grypie [2].

Większość związanych z grypą przypadków powikłań 
zdrowotnych, czy nawet zgonów dotyczy ludzi w starszym 
wieku i to bez względu na ich stan zdrowia. Dlatego zale-
ca się, by osoby te poddawały się co sezonowym szczepie-
niom ochronnym. Jak wspomniano uprzednio, szczepienie 
dzieci przeciw grypie w wieku szkolnym zapewnia ochronę 
im samym i redukuje liczbę zgonów wśród starszej popula-
cji, jak również i pacjentów z grup podwyższonego ryzyka 
[15, 18, 19]. Tylko ze względu na wiek ryzyko u osób star-
szych wzrasta dziesięciokrotnie [19].

Sensowność regularnego, zwłaszcza w tej grupie, sto-
sowania szczepień ochronnych przeciw grypie była przed-
miotem naukowej debaty przez wiele lat. Na podstawie 
licznych badań ocenia się, iż efektywność obecnie inak-
tywowanych szczepionek przeciw grypie w redukowaniu 
chorobowości i śmiertelności w grupach podwyższonego 
ryzyka sięga od 50 do 70% [2].

Szczepy wirusa grypy, jakie zostają użyte do szcze-
pionki przeciw grypie, dzięki zastosowaniu najnowszych 
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transportu można znaleźć na stronie internetowej NIZP- 
-PZH w zakładce Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy 
Ośrodek ds. Grypy. Jednak w przypdku braku możliwości 
wykonania takiego badania w specjalitycznym laboratorium 
od parunastu lat dostępne są tzw. testy przyłóżkowe (np. 
testy AB FLU OIA, Directigen Flu A, Directigen Flu A+B, 
QuickVue influenza test, Zstat), przychodzące nam z po-
mocą [23]. Testy te pozwalają na bezpośrednią wizualną 
detekcję antygenu wirusa grypy A i B w ciągu 15 minut [1, 
24]. Inhibitory neuraminidazy występują w dwóch formach, 
a mianowicie w formie inhalacyjnej w przypadku zanami-
wiru oraz w formie kapsułek w przypadku oseltamiwiru. 
Zgodnie z zaleceniami ACIP, leki te zostały dopuszczone 
do leczenia, jak i profilaktyki [1, 4, 5]. Dawkowanie leków 
antygrypowych nowej generacji przedstawia rycina 1.

Rycina 1. Leki antygrypowe nowej generacji

W Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośro-
dek ds. Grypy, NIZP–PZH przy współpracy z klinicystami 
opisano przykładowo wdrożenie terapii antygrypowej u pa-
cjentów z: wrodzoną miopatią, niewydolnością płucną, 
po transplantacji płuca, złuszczającym zapaleniem płuc, 
białaczką limfoblastyczną oraz u zdrowego dziecka z po-
dejrzeniem alergii pokarmowej. Przebieg choroby u ww. 
pacjentów był bardzo ciężki. Należy dodać, że pacjenci 
pomimo, że należeli do grupy podwyższonego ryzyka, nie 
byli zaszczepieni [1].

Podsumowanie 

Niebezpieczeństwo dla wszystkich bez względu 
na wiek

GRYPA. Korzyści przez szczepienia

• o wskazaniach do szczepień przeciw grypie decydu-
je lekarz na podstawie najnowszych zaleceń ACIP-
-WHO;

• oferowanie i organizowanie szczepień przeciw grypie, 
zwłaszcza osobom z grup podwyższonego ryzyka, 
uważać należy za etyczną powinność;

• nie ma żadnych terminów wskazujących, do kiedy 
możemy się szczepić, jednak zwłaszcza osoby z grup 
podwyższonego ryzyka powinny się szczepić przed 
sezonem grypowym;

• zalecenia wydawane przez Komitet Doradczy ds. 
Szczepień WHO w latach 1999–2013 informują, iż 
szczepienia powinny być zaoferowane osobom nie-
zaszczepionym nawet wtedy, gdy stwierdzamy wzrost 
zachorowań na grypę oraz izolujemy wirusa grypy 
w badaniach populacyjnych;

• przeciwciała ochronne (antyhemaglutyninowe i anty-
neuraminidazowe) są wytwarzane w organizmie już 
7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 
12 miesięcy;

• zarejestrowane szczepionki przeciw grypie w Polsce 
są immunologicznie równocenne, a skład wszystkich 

Sytuacja wirusologiczna grypy w sezonie 
epidemicznym 2012/2013 

Sezon epidemiczny 2012/2013 był najlepszym dowo-
dem wskazującym na lekceważący stosunek społeczeństwa 
do szczepień przeciw grypie w Polsce. Z przykrością muszę 
stwierdzić, pomimo że szczepionka była dostępna, a w skła-
dzie szczepionki od 3 sezonów znajdował się podtyp wirusa 
grypy A/H1N1/pdm09, to procent zaszczepionej populacji 
wyraźnie był niższy od sezonu poprzedniego (wstępne ob-
liczenia). W 66,6% podtyp ten był sprawcą kłoptów zdro-
wotnych niezaszczepionych osób w sezonie epidemicznym 
2012/2013, w konsekwencji powodując wielonarządowe 
powikłania pogrypowe oraz 108 niepotrzebnych zgonów 
w różnym przedziale wieku. Zarejestrowane zgony były 
również spowodowane przez wirus podtypu A/H3N2/, jak 
i typ B. Od końca lutego 2012 r. wielokrotnie informowałam 
na licznych kongresach, pisząc w artykułach, wywiadach 
telewizyjnych, radiowych i prasowych, że dwie komponen-
ty szczepionki przeciw grypie, tj. podtyp A/H3N2/ oraz typ 
B, zostały zmienione w sezonie epidemicznym 2012/2013 
i taka sytuacja może spowodować zwiększenie zachorowań 
i powikłań pogrypowych. Jestem przekonana, że przedsta-
wione powyżej fakty przekonają Szanownych Czytelników 
do propagowania szczepień. 

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Ernst&Young, 
w Polsce bezpośrednie koszty grypy wynoszą co najmniej 
43,5 mln zł rocznie, a koszty pośrednie wynoszą co naj-
mniej 836 mln zł rocznie. Należy podkreslić, że zgodnie 
z opracowaniem Ernst&Young zaszczepienie 20% popu-
lacji przyniosłoby 90 mln złotych korzyści, a w przypadku 
zwiększonej zapadalności na grypę, 20% wyszczepialność 
mogłaby przynieść korzyści w wysokości okoł 800 mln zło-
tych po odjęciu kosztów szczepień [22].

Istnieje ponad 30 możliwości zwiększenia odsetka osób 
zaszczepionych przeciw grypie w Polsce [1]. Mając na 
uwadze fakt, że na skutek infekcji grypowych dochodzi do 
wielonarządowych powikłań, które niejednokrotnie należy 
również rozpatrywać w aspekcie tragedii ludzkich, nieprze-
liczalnych na pieniądze i dużych kosztów ekonomicznych 
ponoszonych przez kraj, już w 2008 r. w trzecim wydaniu 
mojej książki pt. GRYPA, pandemia grypy, mit czy realne 
zagrożenie? w rozdziale XIV dotyczącym zdrowia publicz-
nego str. 459 zaproponowałam opracowanie i wprowa-
dzenie Narodowego Programu Profilaktyki Grypy w celu 
zabezpieczenia populacji polskiej przed tym niezwykle 
groźnym patogenem [1]. W 2012 r. powstała Grupa Robo-
cza ds. Grypy opracowująca taki program.

Leki antygrypowe 
Wybitny, żyjący wirusolog, Wspaniały Człowiek i Przy-

jaciel, którego miałam szczęście poznać na początku swojej 
działalności w problematyce grypy Profesor Robert Webster 
w 1999 r. powiedział: Świat otrzymał dwa nowe inhibitory 
neuraminidazy wirusa grypy, nie należy ich stosować jako 
substytutu szczepionki przeciw grypie, ale jako dodatkową 
wspaniałą broń do walki z grypą. Leki antygrypowe nowej 
generacji – inhibitory neuraminidazy – aktywne wobec in-
fekcji spowodowanej przez wirus grypy są pomocne w le-
czeniu grypy w przypadku wczesnego ich zastosowania [1, 
5]. Aby leczenie było skuteczne, lek powinien być podany 
możliwie jak najszybciej od momentu wystąpienia objawów 
choroby, tj. najlepiej w ciągu 36 godz., maksimum 48 godz. 
Należy mieć świadomość, że lek ten jest aktywny tylko 
w przypadku infekcji spowodowanej przez wirus grypy. Jest 
on wydawany tylko na receptę. Wskazane jest laboratoryjne 
potwierdzenie. Od wielu sezonów epidemicznych badania 
diagnostyczne za pomocą technik biologii molekularnej 
w Polsce można wykonać zarówno w Zakładzie Badania 
Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP-PZH, 
jak również w 16 Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epi-
demiologicznych [23]. Szczegłowe informacje dotyczące 
instrukcji pobierania materiału od chorego i warunków 

Leki antygrypowe 
nowej generacji

Inhibitory 
neuraminidazy 
wirusa grypy

le
cz

en
ie

leczenie

profilaktyka

5 r.ż. (GSK)
ZanamivirZanamivir inhalacja

7 r.ż. (ACIP, 2008)
10 mg/2/dobę (2 inhalacje) przez 5 dni 

OseltamivirOseltamivir**

Dzieci  kapsułki  1 r.ż.-12 r.ż.

25 mg, 30 mg, 45 mg i 75 mg/2/dobę w zależności 
od wagi ciała, przez 5 dni

Dorośli  kapsułki 75 mg  13 r.ż.

75 mg/2/dobę przez 5 dni

OseltamivirOseltamivir 1 r.ż.-12 r.ż.

Profilaktyka krProfilaktyka króótkoterminowatkoterminowa (po kontakcie)
Dzieci do 13.r.ż.  25- 75 mg/dobę w zależności od 
wagi ciała, przez 10 dni
Starsze dzieci i dorośli  75 mg/dobę przez 10 dni
Profilaktyka dProfilaktyka d łługoterminowaugoterminowa 75 mg/dobę przez 6 
tygodni

od

od

od

od

ACIP, WHO*, oprac. Brydak LB., 2009

pro
fil

akty
ka

ZanamivirZanamivir  inhalacja  5 r.ż.

10 mg/dobę (2 inhalacje) – w zależności od 
kosztów, zaleceń, ewentualnych efektów ubocznych 

od

* UWAGA: Zgodnie z informacja producenta, produkt Tamiflu® w postaci zawiesiny doustnej nie jest dostępny na rynku. Dzieci, młodzież i 
dorośli, którzy nie są w stanie połknąć kapsułek mogą otrzymać właściwą dawkę Tamiflu® poprzez otworzenie kapsułek i wysypanie ich 
zawartości do małej objętości (mks. 1 łyżeczka od herbaty) odpowiedniego, słodkiego pokarmu np.: syrop czekoladowy, zagęszczone 
mleko, sok jabłkowy, jogurt itp. celem zneutralizowania gorzkiego smaku. Mieszaninę należy dokładnie wymieszać i niezwłocznie podać
pacjentowi.

od



L.B. Brydak • Jak możemy ustrzec się grypy w XXI wieku
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
3;

 1
5,

 2
220

pionki przeciw grypie, dzięki zastosowaniu najnow-
szej techniki biologii molekularnej, okazują się prawie 
w 100% zgodne z tymi, które pojawiają się w kolej-
nym sezonie epidemicznym;

• medyczne i ekonomiczne skutki związane z coroczną 
aktywnością grypy są dobrze znane i naukowo udoku-
mentowane;

• stosowanie preparatów OTC jedynie zmniejsza nasi-
lenie objawów, ale nie ma wpływu na wirusa grypy. 
W żadnym wypadku preparatów OTC nie stosuje się 
w profilaktyce grypy. Grypa nie jest chorobą, przed któ-
rą uchronią „przeciwgrypowe” preparaty OTC służące 
do samoleczenia, szczególnie dlatego, że powikłania 
pogrypowe są zbyt częste i poważne, aby ograniczyć 
się jedynie do leczenia objawów. Jedynymi lekami an-
tygrypowymi nowej generacji dostępnymi na świecie są 
zanamiwir i oseltamiwir, przeznaczone do stosowania 
zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce grypy;

• istnieje możliwość stosowania nowych leków aktyw-
nych wobec wirusów grypy A i B – inhibitorów neura-
minidazy, tj. zanamiwiru i oseltamiwiru, po laborato-
ryjnym potwierdzeniu infekcji wywołanej przez wirus 
grypy. Obecnie oseltamiwir jest do leczenia już od 1. 
roku życia, a zanamiwir od 7. roku życia (wg ACIP, od 
5. r.ż. wg producenta).

z nich jest co sezon uaktualniany na całym świecie. 
Firmy produkujące szczepionkę przeciw grypie otrzy-
mują szczepy do jej produkcji od ekspertów Światowej 
Organizacji Zdrowia;

• inaktywowana szczepionka przeciw grypie typu split 
lub typu subunit nie może wywołać grypy, ponieważ 
zawiera jedynie fragmenty „zabitego” wirusa grypy;

• od wielu lat Komitet Doradczy ds. Szczepień WHO 
rekomenduje szczepienie małych dzieci w wieku od 
6 do 59 miesięcy wyłącznie szczepionkami inakty-
wowanymi („zabitymi”) z rozszczepionym wirionem 
(typu split) oraz podjednostkowymi (typu subunit); 

• szczepić możemy nawet 100-letnie osoby;
• istnieje ponad 200 różnych wirusów oddechowych 

wywołujących objawy grypopodobne, ale nie wywo-
łujących powikłań takich, jak wirus grypy;

• wirus grypy zachowuje zdolność do replikacji w ujem-
nej temperaturze;

• istnieją metody szybkiej diagnostyki laboratoryjnej po-
zwalające potwierdzić diagnozę;

• ze względu na dużą zmienność wirusa grypy skład 
wszystkich szczepionek na całym świecie co roku ule-
ga zmianie, istnieje konieczność corocznego szczepie-
nia, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka;

• szczepy wirusa grypy, jakie zostają użyte do szcze-
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