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Wst´p
Wed∏ug danych Âwiatowej Organizacji Zdrowia co roku na Êwiecie choruje z powodu grypy od oko∏o 330 mln
do 1 575 mln ludzi, z czego umiera od 500 000 do 1 mln. Zgodnie z danymi opublikowanymi w USA, koszt epidemii grypy w zale˝noÊci od sezonu epidemicznego wynosi w tym kraju Êrednio od 71 do 167 mld dolarów.
W XX wieku przez Êwiat przesz∏y 3 pandemie grypy. Najgroêniejszà w swoich skutkach by∏a pandemia
zwana „hiszpankà” z lat 1918-1919, wywo∏ana przez wirus podtypu A(H1N1), która poch∏on´∏a, wed∏ug obecnych danych, oko∏o 100 mln ofiar. Natomiast w czasie I wojny Êwiatowej zgin´∏o 8 mln ludzi.
Nast´pna pandemia, tzw. pandemia azjatycka, w roku 1957 spowodowana by∏a przez wirus podtypu
A(H2N2). W jej wyniku zmar∏o oko∏o 1 mln osób. Tak niewielka liczba zgonów nie dziwi ze wzgl´du na fakt,
˝e osoby, które prze˝y∏y „hiszpank´” ch´tnie korzysta∏y ze szczepieƒ przeciwko grypie, choç ówczesne
szczepionki nie by∏y tak doskona∏e jak obecnie.
Trzecia pandemia w historii to rok 1968 i tzw. pandemia „ery Hongkongu”, wywo∏ana przez wirus grypy
podtypu A(H3N2), która spowodowa∏a oko∏o 700 000 zgonów. W samej tylko Polsce w 1971 r. pandemia ta
by∏a przyczynà 5 940 zgonów. Zabrak∏o w tym czasie trumien do chowania ofiar. Od tej pory w populacji krà˝à wszystkie mo˝liwe typy wirusa grypy, tj. A(H1N1), A(H3N2), B oraz w mniejszym stopniu A(H2N2).
Nale˝y te˝ wspomnieç, ˝e niektórzy uczeni mówià równie˝ o czwartej pandemii grypy, tzw. pandemii rosyjskiej z 1977 r., wywo∏anej wirusem grypy A(H1N1).
Obecnie Êwiat stoi przed realnà groêbà wybuchu kolejnej pandemii grypy. Âwiadczà o tym regularnie odnotowywane, poczàwszy od 1997 r., zaka˝enia ludzi wysoce patogennymi wirusami grypy, które dotàd wyst´powa∏y tylko i wy∏àcznie u ptaków, takimi jak A(H5N1), czy A(H7N7). Przypadki takie mia∏y miejsce
w 1997 r. i nast´pnie w latach 2003-2007. Zaka˝enia te spowodowa∏y od 1997 r. do 6 czerwca 2007 r. ∏àcznie 199 zgonów w ró˝nych krajach Êwiata. Ponadto, odnotowuje si´ tak˝e zaka˝enia ludzi szczepami pochodzenia zwierz´cego o niskiej patogennoÊci, jak A(H7N2), A(H9N2), czy A(H7N3). W zwiàzku z tym Âwiatowa Organizacja Zdrowia ju˝ w 1999 r. poleci∏a wszystkim krajom przygotowanie krajowych planów na wypadek wystàpienia pandemii grypy i powo∏anie krajowych komitetów ds. pandemii grypy. Wyda∏a równie˝ wskazania, dotyczàce opracowania takich planów pandemicznych, które w 2005 r. zosta∏y przez WHO uaktualnione. Szacuje si´, ˝e kolejna pandemia grypy mo˝e spowodowaç nawet do 100 mln zgonów, a wirus pandemiczny rozprzestrzeni si´ na obszar ca∏ego Êwiata nawet w ciàgu 3 miesi´cy. Co w tej sytuacji nale˝y zrobiç? Konieczne jest przede wszystkim wzmocnienie nadzoru nad grypà w ka˝dym z krajów, w tym diagnostyki wirusologicznej, zwa˝ywszy na mo˝liwoÊç szybkiego przemieszczania si´ osób nawet z odleg∏ych
miejsc oraz zwi´kszenie przeszczepialnoÊci przeciwko grypie, zaopatrzenie w szczepionk´ przeciw szczepowi pandemicznemu i zmagazynowanie leków antygrypowych, jak równie˝ podj´cie innych niezb´dnych
dzia∏aƒ, w które muszà byç zaanga˝owane ró˝ne s∏u˝by, organy i instytucje.
Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczàce grypy, jej profilaktyki, leczenia oraz diagnostyki które mogà byç pomocne w praktyce lekarskiej.
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Epidemiologia grypy
Epidemie grypy wyst´pujà co sezon, jednak dost´pne dane epidemiologiczne uzale˝nione sà od sprawnoÊci funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego, tj. zg∏aszalnoÊci przypadków zachorowaƒ i podejrzeƒ
zachorowaƒ na gryp´ przez lekarzy.
Informacje o tym, jakie szczepy wirusa grypy powodujà zachorowania na danym terenie i w danym sezonie epidemicznym tak˝e uzale˝nione sà od sprawnoÊci dzia∏ania nadzoru nad grypà, tj. liczby pobieranych
przez lekarzy materia∏ów do badaƒ diagnostycznych, okresu w jakim zosta∏y one pobrane od momentu wystàpienia objawów choroby, warunków ich przechowywania i transportu do laboratorium, itd.
Informacja na temat izolowanych w danym kraju szczepów wirusa grypy ma znaczenie nie tylko dla ustalenia sk∏adu szczepionki przeciwko grypie na kolejny sezon epidemiczny, ale tak˝e s∏u˝y przekonaniu oponentów szczepieƒ przeciwko grypie, ˝e sk∏ad antygenowy szczepionki jest dobrany w∏aÊciwie, tj. pokrywa si´
ze szczepami faktycznie krà˝àcymi i wywo∏ujàcymi zachorowania na danym terenie (tabela str. 6).
Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e grupà, w której regularnie odnotowuje si´ najwi´cej zaka˝eƒ i zachorowaƒ
na gryp´ oraz choroby grypopodobne sà dzieci (25-55% w zale˝noÊci od sezonu epidemicznego) (rycina 1).
Dlatego te˝ Âwiatowa Organizacja Zdrowia oraz Amerykaƒska Akademia Pediatrii zaleca szczepienia
przeciwko grypie ma∏ych dzieci ju˝ od 6 m.˝. ze wzgl´du na to, ˝e liczba hospitalizacji dzieci w tym wieku
jest wi´ksza ni˝ osób po 65. r.˝.
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Rycina 1. ZapadalnoÊç na gryp´ w Polsce w sezonach epidemicznych 1984/85-2006/2007 ogó∏em
i u dzieci do 14 lat
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3044 (8,0)
5 760 (13,2)
7554 (19,8)
7278 (14,8)
23636 (61,9)

6 139 (16,1)
7002 (16,1)
6606 (17,3)
7126 (16,3)
26873 (70,4)

7333 (19,2)
9092 (20,8)
6314 (16,5)
7314 (14,9)
30053 (78,7)

6895 (18,1)
6036 (13,8)
6726 (17,6)
7829 (16,0)
27486 (72,0

10225 (26,8)
10172 (23,3)
8744 (22,9)

8744 (22,9)
37574 (98,4)

13290 (34,8)
18222 (41,8)
25921 (67,9)
29933 (61,0)
87366 (228,9)

19747 (51,7)
9327 (21,4)
6640 (17,4)
3415 (7,8)
39129 (102,5)
272117 (713,1)

1-7.X.
8-15.X.
16-22.X.
23-31.X.
Razem

1-7.XI.
8-15.XI.
16-22.XI.
23-30.XI.
Razem

1-7.XII.
8-15.XII.
16-22.XII.
23-31.XII.
Razem

1-7.I.
8-15.I.
16-22.I.
23-31.I.
Razem

1-7.II.
8-15.II.
16-22.II.

23-29.II.
Razem

1-7.III.
8-15.III
16-22.III.
23-31.III.
Razem

1-7.IV.
8-15.IV.
16-22.IV.
23-30.IV
Razem
Ogó∏em

zachorowania
(zapadalnoÊç)

3 A, 2 B, 15 IF (-)
1 B, 16 IF (-)

3A, 3 B, 31 IF (-)

1A, 3 B, 3 IF (-)

48 IF (Para 1)
1A, 68 IF (1 A, 1B, 1Para-2, 1ADV)
120 IF (6B, 1 Para-3, ADV)
1 A, 103 IF (2 B, 1 ADV, 3 RSV)
2 A, 339 IF (1 A, 9B, Para-1,
1 Para-2, 1 Para-3, ADV, 3RSV)

1B, 35 IF (1 RSV)
58 IF (2 RSV)
1B, 45 IF (1 A, 3 B, 1 Para-2,
1 Para-3, 1 AdV, 1 RSV)
1A, 4 B, 32 IF (1 RSV)
1 A, 6 B, 170 IF (1 A, 3 B,
1 Para-2, 1 Para-3, 1ADV, 5RSV)

1 A, 3 B, 1 IF (-)
1 IF (-)
1 IF (-)

5 IF (-)
1 A, 2B, 5 IF (1 Para 1)
1 B, 8 IF (-)
2 B, 2 IF (1A)
1A, 5 B, 20 IF
(1 A, 1 Para 1)

2 B, 3 IF (18)
58, 23 IF (38, 1 Para-1,
1ADV)

3 B, 11 IF (2 B)

9 IF (1 Para-1,1ADV)

2 IF (Para-1)

1 IF (-)
1IF (Para-1)

50 IF (1 B, 2 Para-1)

3 IF (-)

6 IF (-)
16 IF (-)
38 IF (1 Para 1)
22 IF (-)
82 IF (1 Para-3)

18 IF (-)
23 IF (2 Para-1)
9 IF (1 B)

7 IF (1 Para-1)
3 IF (1 Para-1)
17 IF (1 A)
27 IF (1A, 2 Para-1)

2 IF (-)
1 IF (Para-2)
13 IF (2B)
5 IF (-)
21 IF (2 B, 1 Para-2)

detekcje (WSSE)

1 IF (-)
2 IF (-)

1 IF (-)
2 IF (Para-1)

1IF (Para-1)

2 IF (1 ADV)
2 IF (1 ADV)
2 IF (-)
6 IF (2 ADV)

detekcje (NIC)

2005/2006

B/Malaysia/2506/04(9):
¸ódê (I. 13)
Olsztyn (I. 15,15)
Warszawa (I. 11, 14, 14, 16, 17, 40)

¸ódê (I. 8, 8, 12, 15)
Olsztyn (I. 9, 15, 15, 16)
Rzeszów (I. 26)
Warszawa (I. 10, 12, 14, 15, 21, 24, 56)

B/HongKong/330/01 (20):
Bia∏ystok (I. 21)
Bydgoszcz (I. 14, ?, ?)

B/Shanghai/361/02(1):
Olsztyn (I 20)

H3N2 (2):
Bydgoszcz (I. 16)
W-wa (I. 2,5)

H1N1 (5):
Bydgoszcz (I. 7,9)
Olsztyn (I. 9,13)
W-wa (?)
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10385 (27,3)
4912 (12,8)
3383 (9,1)
2013 (5,6)
20693 (54,2)
346666 (908,5)

62320 (163,8)
42946 (112,8)
27412 (72,1)
17254 (45,0)
149932 (392,9)

36066 (110,3)
103451 (271,1)

9385 (24,6)
20023 (45,9)
37977 (99,6)

3808 (7,8)
7345 (19,3)
8596 (17,5)
24892 (65,2)

5079 (13,3)
5118 (11,7)
4013 (10,5)
2747 (5,6)
16957 (44,4)

4933 (12,9)
4606 (10,6)
3716 (9,7)
4461 (10,2)
17716 (46,4)

2218 (5,8)
2121 (4,9)
3431 (9,0)
5255 (10,7)
13025 (34,1)

zachorowania
(zapadalnoÊç)

8 (1 A, 3 RSV)
64 (10 A, 6 RSV)

9 (7 A)

27 (2 A, 3 RSV)

5 (-)

5143 (13,5)

9 (-)

2 (-)

4 (-)

detekcje (NIC)

2006/2007

41 (-)
1154 (32A, 2 B, 7 RSV, 5 Para-1,
6 Para-2, 2 Para-3, 4 ADV)

372 (16 A, 4 Para-1,
2 Para 3, 1 ADV)

356 (10 A, 2B, 6 RSV, 1 Para-1,
3 Para-2, 2 ADV)

126 (4 A)

50 (1 Para-2)

110 (1 A, 2 Para-3)

99 (1A, 1RSV, 1ADV)

detekcje (WSSE)
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Rzeszów (I. 10, 40, 41)

H3N2 (5):

Wroc∏aw (I. 37)

H1N1 (2):
Rzeszów (I. 3, 31)
Warszawa (I. 1 i 2)
mies, 1,5, 3, 3,5 4
1 i 10 mies., 5, 6,

izolacje wirusa grypy

Liczba zachorowaƒ na gryp´ i choroby grypopodobne w Polsce w sezonach epidemicznych 2005/2006 i 2006/2007 (w nawiasach zapadalnoÊç na 100 tys. ludnoÊci)

Objawy kliniczne grypy
Grypa jest chorobà, która wyst´puje nagle i charakteryzuje si´ du˝à zakaênoÊcià. Nie jest ona chorobà patognomonicznà, tzn. jej objawy nie sà charakterystyczne tylko i wy∏àcznie dla zaka˝eƒ wirusem grypy.
Definicja przypadku grypy, zgodnie z definicjà przypadków chorób zakaênych w Unii Europejskiej jest
nast´pujàca*:
Opis kliniczny
• obraz kliniczny odpowiadajàcy grypie, np. nag∏e wystàpienie choroby, kaszel, goràczka, ból g∏owy
Rozpoznanie laboratoryjne (kryteria)
• wykrycie w pobranym materiale od pacjenta antygenu wirusa grypy lub RNA specyficznego dla wirusa grypy
• wyizolowanie wirusa grypy
• stwierdzenie odpowiedzi immunologicznej w postaci przeciwcia∏ specyficznych dla wirusa grypy A lub B
Klasyfikacja przypadków
• przypadek podejrzany: obraz kliniczny odpowiadajàcy grypie powiàzany epidemiologicznie
• przypadek prawdopodobny: nie dotyczy
• przypadek potwierdzony: obraz kliniczny potwierdzony laboratoryjnie
Po okresie inkubacji pojawiajà si´
• objawy ogólne - z∏e samopoczucie (uczucie ogólnego rozbicia), dreszcze, przeczulica skóry, ciep∏ota cia∏a powy˝ej 37,8°C
• objawy ze strony uk∏adu oddechowego - surowicza wydzielina z nosa, ból gard∏a, chrypka, bóle w klatce piersiowej, suchy „szczekajàcy” kaszel prowokujàcy wymioty
• objawy ze strony innych uk∏adów - ból g∏owy, brak ∏aknienia, bóle mi´Êniowe, zawroty g∏owy, biegunka,
bóle brzucha, nudnoÊci i wymioty, sennoÊç lub ospa∏oÊç (wyst´puje u oko∏o 50% dzieci poni˝ej 4. roku ˝ycia, lecz tylko u 10% dzieci w wieku mi´dzy 5. a 14. rokiem ˝ycia).
Objawy ˝o∏àdkowo-jelitowe, g∏ównie nudnoÊci i wymioty wyst´pujà z mniejszà cz´stotliwoÊcià u doros∏ych,
natomiast sà bardzo cz´ste u dzieci.
Kliniczny przebieg choroby wywo∏anej wirusem grypy zale˝y od w∏aÊciwoÊci wirusa, wieku pacjenta, statusu immunologicznego, palenia tytoniu, wspó∏istnienia chorób (np. serca i p∏uc), wydolnoÊci
nerek, immunosupresji, cià˝y, stanu od˝ywienia itp. Powik∏ania pogrypowe niejednokrotnie uwidaczniajà si´ dopiero po pewnym czasie od przebytej infekcji.

*decyzja Komisji z 19 marca 2002 roku ustalajàca definicje przypadków w celu zg∏aszania chorób zakaênych do sieci
Wspólnoty na podstawie Decyzji No. 2119/98EC Parlamentu i Rady Europejskiej [zarejestrowana jako dokument numer
C(2002) 1043 (2002/253/EC)].
Paƒstwowy Zak∏ad Higieny. Meldunki 1/A/03-8/A/03 o zachorowaniach na choroby zakaêne i zatruciach zwiàzkami chemicznymi zg∏oszonych w okresie od 1 stycznia do 15 sierpnia 2003 r.
© Copyright by Lidia B. Brydak, Magdalena Romanowska, Warszawa 2007
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Powik∏ania pogrypowe
Powik∏ania po przebytej infekcji grypowej dotyczyç mogà osób z ka˝dej grupy wieku, niezale˝nie od stanu
zdrowia, jak i ka˝dego regionu geograficznego, ale nie nale˝y ich myliç z niepo˝àdanymi odczynami poszczepiennymi.
Powik∏ania pogrypowe ze strony uk∏adu oddechowego
• zapalenie p∏uc i oskrzeli, wtórne bakteryjne zapalenie p∏uc i zapalenie oskrzelików, szczególnie u niemowlàt i dzieci, zaka˝enia meningokokowe lub zaostrzenie astmy
Ze strony innych uk∏adów
• odrzut przeszczepu !!!
• najcz´Êciej wyst´puje zapalenie ucha Êrodkowego
• zapalenie mi´Ênia serca i osierdzia
• zespó∏ wstrzàsu toksycznego
• zapalenie mi´Êni i mioglobinuria, mogàca prowadziç do niewydolnoÊci nerek
• pogrypowe k∏´buszkowe zapalenie nerek, zaostrzenie przewlek∏ych k∏´buszkowych zapaleƒ nerek, nasilenie objawów przewlek∏ej niewydolnoÊci nerek
Powik∏ania neurologiczne
• nasilenie cz´stoÊci napadów padaczkowych, choroby naczyniowe mózgu
Powik∏ania oÊrodkowego uk∏adu nerwowego
• toksyczna encefalopatia, zapalenie mózgu, poinfekcyjne zapalenie opon mózgowych, niejednokrotnie
wzrost przypadków choroby Parkinsona, zespó∏ Reye’a
Schorzenia naczyniowe mózgu
• wylewy podpaj´czynówkowe
Âpiàczkowe zapalenie mózgu
• Êpiàczkowe zapalenie mózgu
Powik∏ania w psychiatrii
• ostre psychozy, niektóre ze s∏uchowymi lub wzrokowymi halucynacjami, schizofrenia
Zw∏aszcza u dzieci obserwuje si´ ponadto powik∏ania pogrypowe, takie jak:
• dysfunkcja receptora s∏uchowego, cz´Êciowa utrata s∏uchu, a nawet g∏uchota
• zaostrzenie przebiegu: astmy i mukowiscydozy
• bóle brzucha, zaburzenia ˝o∏àdkowo-jelitowe, biegunka, wymioty, niejednokrotnie imitujàce zapalenie wyrostka robaczkowego
• bóle mi´Êniowe, zapalenie mi´Êni
• powik∏ania neurologiczne, w tym zespó∏ Guillian-Barré, poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu
i opon mózgowych.
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Aspekty ekonomiczne zaka˝eƒ wirusami grypy
Przypadki zaka˝eƒ i zachorowaƒ na gryp´ nale˝y rozpatrywaç nie tylko majàc na uwadze konsekwencje
zdrowotne, ale tak˝e wymierne koszty ekonomiczne.
Koszt epidemii grypy w zale˝noÊci od sezonu epidemicznego wynosi w USA Êrednio od 71 miliardów do
167 miliardów dolarów. W Polsce tego rodzaju badania socjoekonomiczne nie by∏y dotàd przeprowadzane.
Przy tego rodzaju analizach nale˝y uwzgl´dniç nast´pujàce elementy, które sk∏adajà si´ na ca∏kowity koszt,
zwiàzany z zachorowaniem na gryp´:
• koszty wizyt lekarskich
• koszty leczenia
• koszty powik∏aƒ pogrypowych
• koszty badaƒ specjalistycznych
• koszty hospitalizacji w klinikach paƒstwowych i prywatnych
• koszty zwolnieƒ lekarskich we wszystkich grupach spo∏ecznych, w tym koszty wynikajàce z nieobecnoÊci
w pracy z powodu koniecznoÊci opieki nad dzieçmi czy osobami starszymi
• spadek wydajnoÊci w pracy
• zmniejszenie produkcji
• straty w dochodach spowodowane nieobecnoÊcià w pracy
• inwalidztwo sta∏e (np. cz´Êciowa utrata s∏uchu lub g∏uchota)
Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e zw∏aszcza u pacjentów z grup wysokiego ryzyka koszty zachorowaƒ na
gryp´ sà szczególnie wysokie. Zaka˝enie wirusem grypy u tych osób prowadzi bowiem cz´sto nie tylko do
groênych powik∏aƒ pogrypowych, ale te˝ do zaostrzenia podstawowej choroby, co pociàga za sobà okreÊlone koszty, np. zwiàzane z odrzuceniem przeszczepu serca, nerek, czy p∏uc. Przyk∏adowo, koszt przeszczepu p∏uc to oko∏o 300 000 z∏, serca – oko∏o 200 000-250 000 z∏, nerek – oko∏o 35 000-45 000 z∏, wàtroby –
oko∏o 160 000-180 000 z∏, natomiast trzustki – oko∏o 120 000-150 000 z∏. Nale˝y do tego doliczyç koszt leków immunosupresyjnych, jakie w takich przypadkach otrzymuje pacjent.
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Zaka˝enia ludzi wirusami grypy ptaków a pandemia grypy
Od 1997 r. regularnie odnotowywane sà przypadki zaka˝eƒ ludzi, wywo∏ane wysoko patogennymi szczepami wirusa grypy, wyst´pujàcymi dotàd tylko u ptaków, takimi jak A(H5N1), czy A(H7N7). Od wspomnianego 1997 r. do 6 czerwca 2007 r. laboratoryjnie potwierdzonych zosta∏o 419 takich przypadków, z których
199 osób zmar∏o (47,5%). Zaka˝enia te mia∏y miejsce w takich krajach, jak: Hongkong, Chiny, Wietnam,
Tajlandia, Indonezja, Kambod˝a, Turcja, Irak, Egipt, Azerbejd˝an, D˝ibuti, Nigeria, Laos oraz Holandia [dotyczy tylko A(H7N7)]. Ponadto, odnotowuje si´ tak˝e zaka˝enia ludzi szczepami pochodzenia zwierz´cego
o niskiej patogennoÊci, jak A(H7N2), A(H9N2), czy A(H7N3).
Zaka˝anie ludzi ptasimi wirusami grypy wielokrotnie notowano ju˝ wczeÊniej w historii, ale nie by∏y one
przyczynà tak ogromnego zainteresowania, a zarazem i niepokoju, jak te rejestrowane od 1997 r. Wynika to
przede wszystkim z tego, ˝e obecnie wyst´pujàce zaka˝enia ludzi ptasià grypà wywo∏ane sà przez wysoce
patogenne szczepy wirusa grypy (HPAI). Ponadto, podkreÊliç te˝ nale˝y fakt, ˝e dzisiejszy nadzór nad grypà jest prowadzony coraz sprawniej, tak˝e w regionach Azji, co umo˝liwia szybkie wykrycie wirusa i okreÊlenie stopnia jego patogennoÊci, a idàc dalej pozwala podjàç natychmiastowe kroki w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania si´ infekcji na kolejne zwierz´ta i ludzi.
Obecnie istniejàce i nie malejàce zaniepokojenie zwiàzane z przypadkami zaka˝eƒ ludzi ptasimi wirusami grypy bierze si´ nie tylko z du˝ej ÊmiertelnoÊci (tylko z powodu wirusa H5N1 do 6 czerwca 2007 r. zmar∏o 60% spoÊród osób zaka˝onych), ale przede wszystkim realnego zagro˝enia pojawieniem si´ takiego wariantu wirusa A(H5N1) lub jego genetycznego mieszaƒca z innym szczepem, który b´dzie nie tylko przenosi∏ si´ ze zwierzàt na cz∏owieka, ale z cz∏owieka na cz∏owieka. W konsekwencji mo˝e to bowiem doprowadziç do wybuchu kolejnej pandemii grypy.

Czy Êwiatu grozi pandemia
ptasiej grypy???

Wg Webster R. i wsp., w opracowaniu Brydak LB., 2006
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Dlatego te˝ Âwiatowa Organizacja Zdrowia ju˝ w 1999 r. zobligowa∏a wszystkie kraje Êwiata do sporzàdzenia Krajowych Planów Pandemicznych. Plany takie zosta∏y tak˝e opracowane w Polsce na bazie projektu przygotowanego przez Krajowy OÊrodek ds. Grypy w PZH i zosta∏y zatwierdzone przez Ministra Zdrowia
w sierpniu 2005 r. (http://www.gis.gov.pl/pdf/grypa/plan.pdf). Na bie˝àco sà one aktualizowane i uzupe∏niane, zgodnie z wymogami WHO, Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) oraz Komisji Europejskiej.

Strona tytu∏owa Krajowego Planu Dzia∏aƒ dla Polski na Wypadek Wystàpienia kolejnej Pandemii Grypy
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e grypa wywo∏ywana przez wirusy grypy ptaków, zwana potocznie ptasià grypà jest chorobà zwierzàt, a nie ludzi. Do zachorowaƒ u cz∏owieka dochodzi jak na razie mimo wszystko rzadko i jak do tej pory jedynie w sytuacjach bezpoÊredniego kontaktu z zaka˝onym ptactwem lub jego odchodami. PowinniÊmy zatem wi´kszà uwag´ swojà i swoich pacjentów zwracaç na cosezonowà gryp´ ludzi, przed
którà mo˝na si´ ustrzec, a która mo˝e spowodowaç bardzo powa˝ne konsekwencje, prowadzàce w efekcie
nawet do zgonu.
Istotne jest te˝ zaznaczenie, ˝e dost´pne co sezon szczepionki przeciwko grypie nie sà szczepionkami,
które zabezpieczà przed grypà ptasià czy pandemicznà. Prace jednak nad tymi ostatnimi ca∏y czas trwajà,
tak by w sytuacji nadchodzàcej pandemii produkcja takiej szczepionki mog∏a si´ jak najszybciej rozpoczàç.
Niemniej jednak zwi´kszenie odsetka osób szczepionych przeciwko grypie sezonowej ma zasadnicze znaczenie tak˝e z punktu widzenia spodziewanej pandemii grypy, poniewa˝ ogranicza mo˝liwoÊç jednoczesnej
podwójnej infekcji wirusem grypy ptaków i cz∏owieka, co mog∏oby spowodowaç powstanie takiego mieszaƒca genetycznego wirusa grypy (reasortanta), który mia∏by zdolnoÊç ∏atwej transmisji z cz∏owieka na cz∏owieka i wywo∏ania pandemii.
© Copyright by Lidia B. Brydak, Magdalena Romanowska, Warszawa 2007
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Diagnostyka
Podstawowe metody diagnostyki grypy

Pobrany materia∏:
• wymaz z nosa,
nosogardzieli
• pop∏uczyny z gard∏a
• aspirat odessany
z nosowej cz´Êci gard∏a

i
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Izolacja - MDCK - 4-5 dni
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fluo
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• pop∏uczyny oskrzelowe

CR
-P
RT

• p∏yn mózgowo-rdzeniowy
• wysi´k z ucha Êrodkowego

2h

h*
-8

• materia∏ biopsyjny

* przy zastosowaniu Real Time RT-PCR wynik w ciàgu 1 h

Brydak LB, 2006

Podstawowe badania diagnostyczne w kierunku grypy wykonywane w Krajowym OÊrodku ds. Grypy, PZH

W ka˝dej z wymienionych metod diagnostycznych, poza potwierdzeniem zaka˝enia wirusem grypy, okreÊlany jest typ i podtyp wirusa, jaki wywo∏a∏ infekcj´.
Warunki uzyskania wiarygodnego wyniku badania diagnostycznego
Na etapie wizyty pacjenta w przychodni lub jego pobytu w szpitalu uzyskanie wiarygodnego wyniku badania diagnostycznego, niezale˝nie od zastosowanej metody, uzale˝nione jest od tego:
• kiedy materia∏ zosta∏ pobrany
• w jaki sposób zosta∏ pobrany, m.in. jakiego rodzaju pod∏o˝a u˝yto
• w jaki sposób by∏ przechowywany i jak d∏ugo
• w jaki sposób by∏ transportowany
Kiedy pobraç materia∏?
Materia∏ do badaƒ diagnostycznych w kierunku grypy najlepiej jest pobraç w ciàgu 3 dni od momentu wystàpienia objawów choroby. Powinno byç do tego celu u˝yte odpowiednie pod∏o˝e transportowe przeznaczone dla wirusów, zapewniajàce im okreÊlonà stabilnoÊç zanim próbka trafi do laboratorium.

12
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W jaki sposób przechowywaç i transportowaç materia∏?
• od chwili pobrania do czasu transportu probówk´ z materia∏em nale˝y umieÊciç w pozycji pionowej w temperaturze +4°C w lodówce (nie zamra˝aç!)
• materia∏ nale˝y jak najszybciej, tj. w ciàgu 24 h-48 h od momentu pobrania, przes∏aç (w pozycji pionowej!)
do laboratorium (w∏aÊciwa Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub Krajowy OÊrodek ds. Grypy po wczeÊniejszym uzgodnieniu telefonicznym), przy zapewnieniu podczas transportu temperatury +4°C
• jeÊli niemo˝liwe jest dostarczenie próbki do laboratorium w ciàgu 24 h-48 h, wówczas próbka taka musi zosta zamro˝ona, ale w temperaturze poni˝ej minus 70°C
• do materia∏u nale˝y do∏àczyç zlecenie na wykonanie badaƒ, wskazujàc rodzaj badania, adres i telefon
placówki kierujàcej na badanie oraz dane dotyczàce pacjenta, tj.:
- wiek
- dat´ wystàpienia objawów choroby
- dat´ pobrania materia∏u
- dat´ wys∏ania próbki do laboratorium
- informacj´, czy pacjent by∏ szczepiony przeciwko grypie w bie˝àcym sezonie epidemicznym
- informacj´, czy pacjent przyjmowa∏ specyficzne leki antywirusowe-antygrypowe lub mia∏ kontakt z osobà przyjmujàcà takie leki
Mo˝liwe jest tak˝e stosowanie szybkich testów diagnostycznych, tzw. przy∏ó˝kowych, które mogà byç wykonane w czasie wizyty pacjenta przez lekarza lub piel´gniark´, w których wynik uzyskuje si´ w czasie do
15 minut (np. Directigen EZ FLU A+B – Becton Dickinson; Influenza A+B test – Quidel; Test Quick S-INFLU
A+B – Seiken/Dako; Directigen FLU A+B – Becton Dickinson). Trzeba jednak pami´taç, ˝e w przypadku uzyskania wyniku dodatniego takiego testu, musi on byç zweryfikowany i potwierdzony metodami laboratoryjnymi, np. IF, RT-PCR, czy Real-time PCR.
W ramach przygotowaƒ pandemicznych ka˝dy z krajów musi byç tak˝e gotowy do prowadzenia diagnostyki w kierunku zaka˝eƒ ludzi ptasimi wirusami grypy. Badania takie, w razie potrzeby, b´dà mog∏y byç wykonane w Krajowym OÊrodku ds. Grypy w PZH (test immunofluorescencji, RT-PCR, czy Real-time PCR).
Informacje dla lekarzy pierwszego kontaktu, dotyczàce post´powania w przypadkach podejrzenia zaka˝enia ludzi ptasim wirusem A(H5N1) znajdujà si´ na stronie internetowej G∏ównego Inspektoratu Sanitarnego
oraz na stronach Âwiatowej Organizacji Zdrowia (http://www.who.int).
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Cennik badaƒ diagnostycznych Krajowego OÊrodka ds. Grypy, PZH
W Krajowym OÊrodku ds. Grypy, mieszczàcym si´ w Paƒstwowym Zak∏adzie Higieny w Warszawie,
mo˝na wykonaç zarówno wirusologiczne, jak i serologiczne badania diagnostyczne w kierunku grypy oraz
innych wirusów oddechowych, takich jak RSV, parainfluenza typu 1, 2 i 3 oraz adenovirus.
Pozycja
cennika1

Badanie

Cena

1.

Badanie serologiczne w kierunku 3 szczepów wirusa grypy (dla jednej surowicy)2

70,00

2.

Badanie immunofluorescencyjne w kierunku podstawowych wirusów oddechowych
(grypa A i B, parainfluenza 1, 2 i 3, RSV, adenowirusy) (w przypadku
dostarczenia materia∏u do godz. 14.00 wynik w ciàgu 1,5 h do 2 h)

164,00

Badanie immunofluorescencyjne w kierunku jednego z wirusów oddechowych
(w przypadku dostarczenia materia∏u do godz. 14.00 wynik w ciàgu 1,5 h do 2 h)
a) grypa A i B
b) parainfluenza 1, 2 i 3
c) RSV
d) adenowirusy

105,00
111,00
104,00
104,00

3.

6.

Opinia dotyczàca szczepionek (na podstawie dokumentacji otrzymania) –
koszt opinii uzale˝niony jest od czasu wymaganego na zapoznanie si´
z dokumentacjà i napisanie opinii

127,00
+ VAT 22%

7.

Opinia dotyczàca problematyki grypy – koszt opinii uzale˝niony jest od czasu
wymaganego na zapoznanie si´ z dokumentacjà i napisanie opinii

127,00
+ VAT 22%

8.

Molekularne sub/typowanie wirusów grypy (H1, H3, HB) metodà RT-PCR
(wynik w ciàgu 8 h)

248,00

Molekularne sub/typowanie wirusów grypy (N1, N2, NB) metodà RT-PCR
(wynik w ciàgu 8 h)

248,00

Molekularne sub/typowanie wirusów grypy (H1, H3, HB, N1, N2, NB)
metodà RT-PCR (wynik w ciàgu 8 h)

347,00

Przygotowanie hodowli komórkowej MDCK (butelka 25 cm2) (koszty transportu
pokrywa zamawiajàcy)

543,00

9.

10.

11.

1 nr pozycji wg cennika, czerwiec 2005
2 badanie poziomu przeciwcia∏ antyhemaglutyninowych w kierunku trzech szczepów wirusa grypy, które dla uzyskania wiarygodnego wyniku powinno byç wykonane dla pary surowic, pobranych w ostrym okresie choroby i w okresie rekonwalescencji
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Rola lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy medycyny rodzinnej w
Mi´dzynarodowym Programie Nadzoru nad grypà SENTINEL
SENTINEL jest zintegrowanym systemem nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypà,
gdzie nadzór epidemiologiczny i nadzór wirusologiczny sà prowadzone w tej samej populacji. Nadzór nad
grypà w wi´kszoÊci krajów europejskich oparty jest w∏aÊnie na takim systemie i wymagany przez europejskà
sieç nadzoru nad grypà European Influenza Surveillance Scheme (EISS), której Polska jest cz∏onkiem od
2001 r.
W systemie SENTINEL powinno wziàç udzia∏ 1-5% lekarzy ca∏ego kraju, b´dàcych lekarzami pierwszego
kontaktu/lekarzami medycyny rodzinnej. Ponadto, biorà w nim udzia∏ Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (WSSE) i Krajowy OÊrodek ds. Grypy w PZH, jeden ze 118 na Êwiecie, pe∏niàcy jednoczeÊnie
rol´ koordynatora.
Ka˝dy lekarz bioràcy udzia∏ w nadzorze nad grypà SENTINEL ma za zadanie:
• pobieraç od pacjentów z objawami grypy/grypopodobnymi materia∏ do badaƒ wirusologicznych (wymaz
z gard∏a i nosa)
• przesy∏aç pobrane materia∏y do odpowiedniej WSSE lub Krajowego OÊrodka ds. Grypy wraz z okreÊlonymi danymi pacjenta
• przesy∏aç do odpowiedniej WSSE za pe∏ne okresy tygodniowe (pon.-nd.), zgodne z kalendarzowà numeracjà tygodni, danych o liczbie zachorowaƒ na gryp´/grypopodobnych odnotowanych w danym tygodniu w grupach wieku 0–4 lata, 5–14 lat, 15–64 lata, ≥ 65 lat oraz o ca∏kowitej liczbie sta∏ych pacjentów
„przypisanych” do danego lekarza z uwzgl´dnieniem podzia∏u na grupy wiekowe jak wy˝ej

Nadzór epidemiologiczny
lekarze
lekarze zbierajà dane epidemiologiczne za okresy tygodniowe od poniedzia∏ku
do niedzieli wg numeracji kalendarzowej tygodni

WSSE
przygotowujà tygodniowy raport zbiorczy na podstawie danych otrzymanych
od lekarzy wraz z podaniem informacji od ilu lekarzy sà to dane

Krajowy OÊrodek ds. Grypy, PZH, jeden ze 118 na Êwiecie
OÊrodek przygotowuje tygodniowy raport dla ca∏ego kraju

EISS, WHO (FluNet), Krajowe OÊrodki ds. Grypy w innych krajach
© Copyright by Lidia B. Brydak, Magdalena Romanowska, Warszawa 2007
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Nadzór wirusologiczny
lekarze
(ci sami, którzy zbierajà dane epidemiologiczne ze wzgl´du na koniecznoÊç zintegrowania nadzoru
epidemiologicznego z wirusologicznym, które powinny byç prowadzone w tej samej populacji)
pobierajà próbki do wirusologicznych badaƒ diagnostycznych od pacjentów
z objawami grypy/grypopodobnymi

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
• wykonuje badania wirusologiczne
• przechowuje oryginalne próbki w -70°C

przygotowuje zbiorcze dane z wynikami badaƒ za
dany tydzieƒ kalendarzowy oraz izolowane szczepy wirusa grypy z danymi pacjenta

Krajowy OÊrodek ds. Grypy, PZH
dokonuje wst´pnej
charakterystyki antygenowej izolatów

WHO Collaborating
Centre for Reference
and Research on Influenza, NIMR, Londyn

przygotowuje raport
zbiorczy dla ca∏ego
kraju

EISS, WHO (FluNet),
Krajowe OÊrodki ds.
Grypy w innych krajach

dok∏adna
charakterystyka
izolatów

System nadzoru SENTINEL musi dzia∏aç przynajmniej w czasie trwania sezonu epidemicznego, tj. od
poczàtku wrzeÊnia do koƒca kwietnia, niezale˝nie od tego czy notuje si´ ju˝ wzrost zachorowaƒ czy nie.
Sprawnie dzia∏ajàcy system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypà, reprezentatywny dla ca∏ego kraju, jest niezb´dny dla systemu wczesnego ostrzegania w sytuacji epidemii i pandemii wirusa grypy.
16
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Zalecenia do szczepieƒ przeciwko grypie
Zgodnie z zaleceniami Komitetu Doradczego ds. Szczepieƒ Ochronnych (ACIP - Advisory Committee on Immunization Practices) WHO z 2006 r. okreÊlono nast´pujàce wskazania do szczepieƒ przeciwko grypie inaktywowanà szczepionkà z rozszczepionym wirionem (typu split) lub podjednostkowà (typu subunit).
Wskazania kliniczne do szczepieƒ
grupy wysokiego ryzyka szczególnie nara˝onych na wystàpienie powik∏aƒ grypy:
• osoby po przeszczepieniu organu !!!
• zdrowe dzieci w wieku 6-59 m.˝.
• pacjenci z grupy podwy˝szonego ryzyka ≥ 6 m.˝.
• osoby w wieku ≥ 50 lat; poniewa˝ w tej grupie znacznie zwi´ksza si´ liczba osób nale˝àcych do grup
wysokiego ryzyka
• doroÊli i dzieci chorzy na przewlek∏e choroby uk∏adu sercowo-naczyniowego lub oddechowego, w tym na
astm´
• doroÊli i dzieci, którzy w minionym roku wymagali regularnych kontroli lekarskich i cz´sto przebywali w
szpitalu z powodu chorób metabolicznych (w tym cukrzycy), niewydolnoÊci nerek, hemoglobinopatii lub
niedoborów odpornoÊci (w tym spowodowanych leczeniem immunosupresyjnym lub zaka˝eniem HIV)
• chorzy na wszelkie choroby mogàce powodowaç upoÊledzenie funkcji uk∏adu oddechowego lub usuwania
wydzieliny z dróg oddechowych, które mogà zwi´kszyç ryzyko zach∏yÊni´cia (np. zaburzenia funkcji poznawczych, urazy rdzenia kr´gowego, choroby przebiegajàce z drgawkami lub inne choroby nerwowo-mi´Êniowe)
• dzieci i m∏odzie˝ (od 6 miesiàca ˝ycia do 18 lat), leczone przewlekle kwasem acetylosalicylowym, co
zwi´ksza u nich ryzyko wystàpienia zespo∏u Reye’a w razie zachorowania na gryp´
• kobiety w cià˝y
• pensjonariusze domów spokojnej staroÊci, zak∏adów opieki zdrowotnej, dla przewlekle chorych bez
wzgl´du na ich wiek
Wskazania epidemiologiczne
osoby, które mogà przenosiç gryp´ na osoby z grup wysokiego ryzyka oraz osoby zdrowe mogàce
stanowiç êród∏o zaka˝enia dla tych osób. W tym celu zaleca si´ tak˝e szczepienie:
• wszystkich pracowników ochrony zdrowia - lekarzy, piel´gniarek i pozosta∏ego personelu szpitali i oÊrodków lecznictwa otwartego, pogotowia ratunkowego*
• pracowników domów spokojnej staroÊci oraz zak∏adów opieki medycznej, którzy kontaktujà si´ z pensjonariuszami lub chorymi (w tym tak˝e dzieçmi), zapewniajàcych opiek´ domowà pacjentom z grup
wysokiego ryzyka
• cz∏onków rodzin osób nale˝àcych do grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku 65 lat i wi´cej, po
przeszczepach, osoby z AIDS i dzieci poni˝ej 2. r.˝.)
• domowych opiekunek dzieci b´dàcych w wieku 0-59 m.˝.
• pracowników s∏u˝b publicznych, np. konduktorów, kasjerów, policjantów, wojsko, nauczycieli, przedszkolanki, dziennikarzy, pracowników budowlanych, ekspedientów sklepów i marketów, Êwiadczàcych
us∏ugi rzemieÊlnicze itp.
Przeciwwskazania do szczepieƒ przeciwko grypie
• anafilaktyczna nadwra˝liwoÊç na bia∏ko jaja kurzego lub antybiotyki aminoglikozydowe u˝ywane w procesie produkcji lub inne sk∏adniki szczepionki*
• ostre choroby goràczkowe
• zespó∏ Guillain-Barré stwierdzony w okresie 6 tygodni po poprzednim szczepieniu przeciwko grypie**
* osoby takie, jeÊli znajdujà si´ w grupie wysokiego ryzyka wystàpienia powik∏aƒ pogrypowych, mogà odnieÊç korzyÊç ze szczepienia przeciwko grypie po dokonaniu oceny stopnia nadwra˝liwoÊci na sk∏adniki szczepionki i odpowiednim odczuleniu
** osoby takie, jeÊli znajdujà si´ w grupie wysokiego ryzyka wystàpienia powik∏aƒ pogrypowych, mogà odnieÊç korzyÊç ze szczepienia przeciwko grypie
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Inaktywowane szczepionki przeciwko grypie dost´pne w Polsce
i rekomendowane przez Komitet Doradczy ds. Szczepieƒ Ochronnych
(ACIP), 2006, dawkowanie i przechowywanie, NOP
Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie
zawiera jedynie fragment wirusa grypy
niezdolny do zaka˝enia organizmu
Wirus
zaka˝ajàcy ludzi

Rycina wirusa z Internetu

Z rozszczepionym
wirionem (typu split)

Podjednostkowe
(typu subunit)

Brydak L.B, Grypa i jej profilaktyka, wyd. II, Termedia, Warszawa, 2004

Inaktywowane szczepionki przeciwko grypie zarejestrowane i dost´pne w Polsce w sezonie
epidemicznym 2006/2007, rekomendowane przez Komitet Doradczy ds. Szczepiennych
Ochronnych
Szczepionki inaktywowane z rozszczepionym wirionem
• Vaxigrip (Aventis, Francja, atest wydany w 1992 r.)
• Fluarix (GlaxoSmithKline, Belgia, atest wydany w 1994 r.)
Szczepionki podjednostkowe, zawierajàce izolowane antygeny powierzchniowe hemaglutynin´ i neuraminidaz´
• Influvac (Solvay Pharmaceuticals, Holandia, atest wydany w 1995 r.)
Dawkowanie szczepionki
Grupa wiekowa
6 do 35 miesi´cy
3 do 8 lat
9 lat i wi´cej

Dawka
0,25 ml (1 lub 2 dawki)*
0,5 ml (1 lub 2 dawki)*
0,5 ml (1 dawka)

*

- Jednà dawk´ podaje si´ w przypadku, gdy dziecko by∏o kiedykolwiek szczepione przeciw grypie.
- JeÊli nie by∏o nigdy szczepione, podajemy dwie dawki w odst´pie co najmniej czterech tygodni, przed sezonem epidemicznym grypy
lub gdy tylko szczepionka jest dost´pna w danym kraju
- W przypadku dzieci szczepionych po raz pierwszy po podaniu pierwszej dawki szczepionki mo˝na zastosowaç 6-tygodniowà chemioprofilaktyk´ przy u˝yciu inhibitorów neuraminidazy (przez okres 4 tygodni po pierwszej dawce szczepionki oraz przez kolejne 2 tygodnie po podaniu drugiej dawki szczepionki) (patrz Leki antygrypowe zarejestrowane w Polsce)
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Drogi podawania szczepionki
• ma∏ym dzieciom szczepionk´ podaje si´ domi´Êniowo w przednio-bocznà cz´Êç uda
• starszym dzieciom i doros∏ym szczepionk´ podaje si´ w mi´sieƒ naramienny
• w przypadku pacjentów z hemofilià szczepionk´ podaje si´ podskórnie
• szczepionki nie nale˝y podawaç do˝ylnie
• przed podaniem szczepionk´ nale˝y ociepliç w r´kach, a nast´pnie dok∏adnie wymieszaç
• jedna dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera 15 µg hemaglutyniny ka˝dego z rekomendowanych przez WHO
szczepów wirusa grypy na dany sezon epidemiczny (rozszczepione wysokooczyszczone wiriony w szczepionkach typu split lub wysokooczyszczone podjednostki hemaglutyniny i neuraminidazy w szczepionkach
typu subunit).
Warunki przechowywania i transportowania szczepionki
• szczepionk´ nale˝y przechowywaç i transportowaç w temperaturze +2°C do +8°C
• szczepionki nie wolno zamra˝aç
• je˝eli kupujemy szczepionk´ w aptece, to do miejsca zaszczepienia nale˝y przewieêç jà w sch∏odzonym
wczeÊniej termosie
• kupujàc szczepionk´ nale˝y sprawdziç, czy jest ona wa˝na na aktualny sezon epidemiczny

Niepo˝àdane odczyny poszczepienne (NOP)
NOP to medyczny objaw czasowo zwiàzany ze szczepieniem, spowodowany wieloma przyczynami.
Reakcje miejscowe obserwowane sà u 50-70% szczepionych i do najcz´stszych z nich, trwajàcych do
2 dni, nale˝à:
• zaczerwienienie w miejscu szczepienia
• bolesnoÊç w miejscu szczepienia
• obrz´k w miejscu szczepienia
• Êwiàd
Odczyny ogólne stwierdza si´ u 11-35% szczepionych, mogà one wystàpiç 6-48 h po szczepieniu, trwaç
1-2 dni, nale˝à do nich:
• podwy˝szona ciep∏ota cia∏a
• ból mi´Êni
• ból stawów
• ból g∏owy
Wyjàtkowo rzadko wyst´pujàce objawy alergiczne wià˝à si´ z nadwra˝liwoÊcià na bia∏ka jaja kurzego
obecne w Êladowych iloÊciach w szczepionce, nale˝à do nich:
• dreszcze
• obrz´k Quinkego
• astma alergiczna
• wstrzàs anafilaktyczny
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Leki antygrypowe zarejestrowane w Polsce
Leki nowej generacji – inhibitory neuraminidazy wirusa grypy
• zanamivir (Relenza, zarejestrowany w Polsce w kwietniu 2001 r.) – dopuszczony do leczenia od 7. roku
˝ycia i do profilaktyki od 5. roku ˝ycia; w Polsce obecnie niedost´pny
• oseltamivir (Tamiflu, zarejestrowany w Polsce w maju 2003 r.) – dopuszczony do leczenia od 1. roku ˝ycia i do profilaktyki od 1. roku ˝ycia – zawiesina dla dzieci i kapsu∏ki dla doros∏ych
• oba leki mogà mieç te˝ zastosowanie w profilaktyce postekspozycyjnej, tj. po kontakcie z osobami
zaka˝onymi wirusem grypy bàdê po kontakcie z ptactwem z potwierdzonym zaka˝eniem wirusem grypy
• oba leki nie upoÊledzajà zarówno odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciw grypie, jak i odpowiedzi na naturalnà infekcj´.

Oba leki aktywne sà wobec wirusów grypy typu A i typu B, przy czym udowodniona zosta∏a tak˝e
skutecznoÊç w przypadku zaka˝eƒ wirusami ptasiej grypy. Znajdujà one zastosowanie w leczeniu,
profilaktyce, w tym w profilaktyce postekspozycyjnej.

Warunki u˝ycia zanamiviru i oseltamiviru
• leczenie powinno byç rozpocz´te tak szybko, jak to mo˝liwe, najlepiej w ciàgu 36 godzin od wystàpienia
pierwszych objawów choroby
• grypa musi byç wczeÊniej potwierdzona badaniem laboratoryjnym z dwóch podstawowych powodów:
- oba leki dzia∏ajà tylko i wy∏àcznie w przypadku zaka˝enia wirusem grypy
- istnieje koniecznoÊç ograniczenia mo˝liwoÊci powstawania szczepów wirusa grypy opornych na te leki
Inhibitory neuraminidazy wirusa grypy znajdujà zastosowanie zw∏aszcza w nast´pujàcych sytuacjach
• gdy pacjent z okreÊlonych powodów nie móg∏ (np. alergia na sk∏adniki szczepionki) lub nie chcia∏ zaszczepiç si´ przeciwko grypie
• w przypadku osób z grup wysokiego ryzyka, u których szczepionka przeciwko grypie nie zawsze daje pe∏nà ochron´ w porównaniu z osobami zdrowymi
• gdy krà˝àce szczepy wirusa grypy ró˝nià si´ znacznie w stosunku do szczepów znajdujàcych si´ w szczepionce
• w czasie pandemii grypy, kiedy brakuje wystarczajàcej liczby dawek szczepionki lub jest ona dopiero przygotowywana.
Dawkowanie zanamiviru (Relenza) w przypadku leczenia (mo˝liwy do u˝ycia od 7. roku ˝ycia, forma leku – proszek do inhalacji):
- 10 mg leku (dwie inhalacje) dwa razy dziennie co 12 godzin przez 5 dni
- inne leki podawane w formie inhalacji (np. do stosowania w astmie) powinny byç podane przed zastosowaniem zanamiviru
- nie ma koniecznoÊci zmiany dawkowania u osób z upoÊledzonà funkcjà nerek lub wàtroby, czy u osób
w podesz∏ym wieku.
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Dawkowanie zanamiviru (Relenza) w celach proflaktycznych (mo˝liwy do u˝ycia od 5. roku ˝ycia, forma
leku – proszek do inhalacji):
- 10 mg leku (dwie inhalacje) raz dziennie
- inne leki podawane w formie inhalacji (np. do stosowania w astmie) powinny byç podane przed zastosowaniem zanamiviru
- nie ma koniecznoÊci zmiany dawkowania u osób z upoÊledzonà funkcjà nerek lub wàtroby, czy u osób
w podesz∏ym wieku.
• Ustalajàc d∏ugoÊç okresu przyjmowania leku dla celów profilaktycznych nale˝y wziàç pod uwag´: koszty,
zalecenia, ewentualne efekty uboczne
Dawkowanie oseltamiviru (Tamiflu) w przypadku leczenia (mo˝liwy do u˝ycia od 1. roku ˝ycia, forma leku - zawiesina dla dzieci*, kapsu∏ki dla doros∏ych, podawanie doustne):
- dzieci o wadze ≤ 15 kg m.c. - 30 mg dwa razy na dob´ przez 5 dni
- dzieci o wadze 15-23 kg m.c.- 45 mg dwa razy na dob´ przez 5 dni
- dzieci o wadze 23-40 kg m.c. - 60 mg dwa razy na dob´ przez 5 dni
- dzieci o wadze > 40 kg m.c. - 75 mg dwa razy na dob´ przez 5 dni
- dzieci od 13. r.˝. i doroÊli - 75 mg (1 kapsu∏ka) dwa razy na dob´ przez 5 dni
• w przypadku osób z klirensem kreatyniny < 30ml/min konieczne jest zmniejszenie dawki do 75mg/dzieƒ
* zgodnie z informacjà producenta kapsu∏ki dla dzieci 30 mg i 45 mg b´dà dost´pne pod koniec 2007 r.
Dawkowanie oseltamiviru (Tamiflu) w celach profilaktycznych (mo˝liwy do u˝ycia od
1 roku ˝ycia, forma leku – zawiesina dla dzieci*, kapsu∏ki dla doros∏ych, podawanie doustne):
- dzieci o wadze ≤ 15 kg m.c. - 30 mg raz na dob´
- dzieci o wadze 15-23 kg m.c.– 45 mg raz na dob´
- dzieci o wadze 23-40 kg m.c. – 60 mg raz na dob´
- dzieci o wadze > 40 kg m.c. - 75 mg raz na dob´
- dzieci od 13. r.˝. i doroÊli - 75 mg (1 kapsu∏ka) raz na dob´
• Ustalajàc d∏ugoÊç okresu przyjmowania leku dla celów profilaktycznych nale˝y wziàç pod uwag´: koszty,
zalecenia, ewentualne efekty uboczne
* zgodnie z informacjà producenta kapsu∏ki dla dzieci 30 mg i 45 mg b´dà dost´pne pod koniec 2007 r.
W Polsce w monitorowanych przypadkach prawid∏owe podanie oseltamiviru pacjentom z grupy podwy˝szonego ryzyka przynios∏o spodziewany efekt, zapobiegajàc powik∏aniom pogrypowym. Przypadki te dotyczy∏y nast´pujàcych pacjentów nie zaszczepionych przeciwko grypie i hospitalizowanych: po transplantacji
p∏uc, z niewydolnoÊcià p∏ucnà, z wrodzonà miopatià oraz z dusznoÊcià wysi∏kowà wraz odkrztuszaniem Êluzowo-ropnej wydzieliny podbarwionej krwià. Do pacjentów tych nale˝a∏o tak˝e dziecko lekarzy, b´dàce
w wieku 2 lat i 9 miesi´cy, chodzàce do przedszkola, ale leczone w domu, którego równie˝ nie zaszczepiono przeciwko grypie. U wszystkich tych pacjentów grypa przebiega∏a w dramatyczny sposób, a leczenie oseltamivirem zakoƒczy∏o si´ sukcesem.
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OpornoÊç na inhibitory neuraminidazy wirusa grypy
Od chwili wprowadzenia obu leków na rynek opornoÊci wirusów grypy na zanamivir i oseltamivir jest monitorowana przez sieç Neuraminidase Inhibitor Susceptibility Network. Dotychczasowe obserwacje pokazujà,
˝e przyk∏adowo w przypadku oseltamiviru, który na Êwiecie zosta∏ zarejestrowany w 1999 r. opornoÊç szczepów wirusa grypy na ten lek wynosi jedynie 0,3%, mimo ˝e np. w Japonii zu˝ycie tego inhibitora neuraminidazy jest najwy˝sze spoÊród wszystkich krajów i si´ga milionów dawek.
Powstawaniu szczepów opornych na te leki sprzyja stosowanie inhibitorów neuraminidazy do leczenia przypadków nieuzasadnionych, tj. bez wczeÊniejszego potwierdzenia, ˝e zaka˝enie zosta∏o wywo∏ane przez wirusa grypy oraz nieprzestrzeganie sposobu dawkowania tych leków, w tym przyjmowanie ich w mniejszych
dawkach i przez krótszy czas ni˝ jest to wskazane.
SkutecznoÊç inhibitorów neuraminidazy wirusa grypy w leczeniu grypy
• skrócenie czasu trwania grypy bez powik∏aƒ o oko∏o 1-2,5 dnia
• zmniejszenie zapadalnoÊci na ostre zapalenie ucha Êrodkowego o oko∏o 44%
• zmniejszenie zu˝ycia antybiotyków o oko∏o 25-28% (w celu unikni´cia bakteryjnych powik∏aƒ pogrypowych)
• zmniejszenie iloÊci przyjmowanych leków przeciwkaszlowych o oko∏o 20%
• blisko 90% dzia∏anie zapobiegawcze oseltamiwiru stosowanego u dzieci eksponowanych na kontakt z osobami chorymi na gryp´
• poprawa aktywnoÊci ˝yciowej i samopoczucia chorych
Objawy niepo˝àdane stosowania zanamiviru
• katar
• bóle g∏owy
• objawy ˝o∏àdkowo-jelitowe (biegunka, md∏oÊci)
• kaszel
(szczegó∏owe informacje na temat objawów niepo˝àdanych znajdujà si´ w ulotce informacyjnej za∏àczonej
do leku przez producenta)
Objawy niepo˝àdane stosowania oseltamiviru
• nudnoÊci, rzadziej wymioty, przy czym objawy te jeÊli wyst´pujà to majà charakter przejÊciowy, pojawiajà
si´ zwykle po pierwszej dawce i ust´pujà w ciàgu 1-2 dni, a przyjmowanie leku wraz z pokarmem ogranicza ich wyst´powanie (szczegó∏owe informacje na temat objawów niepo˝àdanych znajdujà si´ w ulotce informacyjnej za∏àczonej do leku przez producenta)
Stosowanie inhibitorów neuraminidazy wirusa grypy u kobiet w cià˝y
Do tej pory brak jest danych klinicznych, dotyczàcych bezpieczeƒstwa i skutecznoÊci zanamiviru i oseltamiviru w tej grupie osób.
Leki te mogà byç stosowane u kobiet ci´˝arnych jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyÊci uzasadniajà potencjalne ryzyko wobec p∏odu.

Dzia∏ania zanamiviru i oseltamiviru jest niezale˝ne od charakterystyki antygenowej krà˝àcych
szczepów wirusa grypy, co sprawia ˝e wszystkie wymienione leki b´dà mieç zasadnicze znaczenie w czasie pandemii grypy.
22
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Leki starej generacji – blokery kana∏u jonowego M2 wirusa grypy
• amantadyna – dopuszczona do leczenia i do profilaktyki od 1. roku ˝ycia
Lek ten jest aktywny TYLKO wobec wirusów grypy typu A.

Obecnie amantadyna jest praktycznie nie u˝ywana ze wzgl´du na:
- cz´sto wyst´pujàce niepo˝àdane skutki uboczne ze strony uk∏adu nerwowego i inne
- szybko pojawiajàcà si´ opornoÊç na amantadyn´
- dzia∏anie tylko w kierunku szczepów wirusa grypy typu A

Zgodnie z aktualnymi wskazaniami Komitetu Doradczego ds. Szczepieƒ (Advisory Committee on Immunization Practices) z 2006 r. nie zaleca si´ w USA stosowania amantadyny i rymantadyny ani do leczenia, ani te˝
w celach profilaktycznych ze wzgl´du na bardzo wysoki odsetek szczepów wirusa grypy opornych na te leki.
Warunki u˝ycia amantadyny:
• w przypadku leczenia musi byç podana w czasie 24-48 h od wystàpienia objawów chorobowych
• aby zmniejszyç ryzyko selekcji szczepów opornych nale˝y zaprzestaç przyjmowania tego leku po
oko∏o 3-5 dniach leczenia lub w ciàgu 24-48 h po ustàpieniu objawów chorobowych
Dawkowanie w przypadku leczenia i profilaktyki zaka˝eƒ grypy typu A
Grupa wiekowa
1-6 lat

7-9 lat

od 5 mg/kg/dob´
do 150 mg/kg/dob´
w 2 dawkach
w postaci syropu

od 5 mg/kg/dob´
do 150 mg/kg/dob´
w 2 dawkach
w postaci syropu

10-12 lat

13-64 lat

100 mg
2 razy dziennie

100 mg
2 razy dziennie

≥ 65 lat
≤100 mg/dob´

• w celach profilaktycznych powinna byç przyjmowana ka˝dego dnia w czasie trwania sezonu epidemicznego grypy bàdê dla zmniejszenia kosztów przynajmniej w czasie szczytu zachorowaƒ na gryp´
• koniecznoÊç regulowania dawki, zw∏aszcza u osób powy˝ej 65. roku ˝ycia oraz pacjentów z chorobami nerek lub wàtroby.
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Leczenie niepowik∏anych przypadków grypy
Leczenie objawowe grypy ma na celu z∏agodzenie przykrych objawów towarzyszàcych stanowi zapalnemu dróg oddechowych, a przede wszystkim bólu i goràczki, ale tak˝e obturacji wynik∏ej z obrz´ku Êluzówki
i zalegania g´stej wydzieliny.
Najwi´ksze znaczenie w leczeniu objawowym ma odpowiednia piel´gnacja chorego.
Leczenie objawowe w I fazie zaka˝enia wirusowego (faza obrz´kowo-przekrwienno-wysi´kowa)
• zastosowanie majà zabiegi piel´gnacyjne polegajàce na zmniejszeniu obrz´ku i przekrwienia, a wi´c:
- ekspozycja na wilgotne, ch∏odne powietrze
- leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgoràczkowe oraz teoretycznie leki obkurczajàce naczynia,
zmniejszajàce wydzielanie i ∏agodzàce kaszel
Leczenie objawowe w II fazie zaka˝enia wirusowego (faza g´stnienia Êluzu)
• najwa˝niejsza jest odpowiednia piel´gnacja polegajàca na:
- zapewnieniu dostatecznego nawodnienia organizmu i nawil˝enia otaczajàcego powietrza
- stosowaniu leków mukolitycznych i mukokinetycznych, a tak˝e wykrztuÊnych
• w razie potrzeby mo˝na nadal stosowaç leczenie przeciwgoràczkowe i przeciwbólowe
• nie nale˝y kontynuowaç leczenia obkurczajàcego naczynia, przeciwobrz´kowego, przeciwhistaminowego i przeciwkaszlowego, poniewa˝ mo˝e ono upoÊledzaç transport Êluzowo-rz´skowy
Ponadto w leczeniu przypadków nie powik∏anej grypy zaleca si´ tak˝e:
• odpoczynek z du˝à iloÊcià snu i maksymalnym ograniczeniem aktywnoÊci fizycznej
• lekkostrawnà diet´
• mo˝na stosowaç preparaty witaminowe - g∏ównie witamin´ C i E, a tak˝e rutyn´ i preparaty wapnia, które majà zmniejszaç przepuszczalnoÊç naczyƒ krwionoÊnych.
Âcis∏ej obserwacji wymagajà jednak:
• ma∏e dzieci, u których uk∏ad odpornoÊciowy do 12. roku ˝ycia jest jeszcze niedojrza∏y
• osoby w wieku podesz∏ym
Pacjenci poni˝ej 12 lat powinni otrzymaç paracetamol, jako podstawowy lek przeciwgoràczkowy i przeciwbólowy. Równie skutecznymi (w tym równie˝ dla doros∏ych!) i stosunkowo bezpiecznymi lekami sà preparaty zawierajàce ibuprofen. Dzia∏a on silnie przeciwgoràczkowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo.
U osób poni˝ej 18. roku ˝ycia salicylanów nie wolno stosowaç ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia zespo∏u Reye’a. Zespó∏ ten obserwowano równie˝ jako powik∏anie pogrypowe u dzieci, zw∏aszcza po grypie typu B. Sugeruje si´, ˝e salicylany, zw∏aszcza podane w trakcie zaka˝enia wirusem grypy typu B, mogà dodatkowo przyczyniç si´ do wystàpienia zespo∏u Reye’a. Obecnie zaleca si´, by w ˝adnym wypadku nie podawaç kwasu acetylosalicylowego dzieciom z chorobami goràczkowymi, poniewa˝ uwa˝a si´, ˝e leczenie
salicylanami (kwasem acetylosalicylowym) odgrywa kluczowà rol´ w powstaniu tego zespo∏u.
Uwaga!
• leki OTC – zmniejszajà nasilenie objawów, ale nie majà wp∏ywu na wirusa
• antybiotyki – u˝yteczne w przypadku powik∏aƒ, ale nie majà wp∏ywu na wirusa
24
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Na co nale˝y zwróciç uwag´ w profilaktyce przeciwgrypowej?
• o wskazaniach do szczepieƒ decyduje lekarz na podstawie najnowszych zaleceƒ Komitetu Doradczego
ds. Szczepieƒ (ACIP)
• oferowanie i organizowanie szczepieƒ przeciwko grypie, zw∏aszcza osobom z grup podwy˝szonego ryzyka, uwa˝aç nale˝y za etycznà powinnoÊç
• nie ma ˝adnych terminów wskazujàcych do kiedy mo˝na si´ szczepiç, jednak zw∏aszcza osoby z grup wysokiego ryzyka powinny si´ szczepiç przed sezonem grypowym
• ju˝ od 1999 r. zalecenia wydane przez Komitet Doradczy ds. Szczepieƒ WHO informujà, i˝ szczepienia
powinny byç zaoferowane osobom nie zaszczepionym nawet wtedy, gdy stwierdzamy wzrost zachorowaƒ
na gryp´ oraz izolujemy wirus grypy w badaniach populacyjnych
• przeciwcia∏a ochronne (antyhemaglutyninowe i antyneuraminidazowe) sà wytwarzane w organizmie ju˝ 7
dnia po zaszczepieniu i utrzymujà si´ przez blisko 12 miesi´cy
• zarejestrowane szczepionki przeciwko grypie w Polsce sà immunologicznie równocenne, a sk∏ad ka˝dej
z nich jest co sezon uaktualniany na ca∏ym Êwiecie; firmy produkujàce szczepionk´ przeciwko grypie otrzymujà szczepy do jej produkcji od ekspertów Âwiatowej Organizacji Zdrowia
• od wielu lat Komitet Doradczy ds. Szczepieƒ WHO rekomenduje szczepienie ma∏ych dzieci w wieku od 6
miesi´cy do 59 miesi´cy wy∏àcznie szczepionkami inaktywowanymi z rozszczepionym wirionem (typu split)
oraz podjednostkowymi (typu subunit), przy czym szczepiç mo˝na nawet 100-letnie osoby
• istnieje ponad 200 ró˝nych typów wirusów oddechowych, wywo∏ujàcych objawy grypopodobne, ale nie wywo∏ujàcych powik∏aƒ takich jak wirus grypy
• istniejà metody szybkiej diagnostyki laboratoryjnej pozwalajàce potwierdziç diagnoz´
• ze wzgl´du na du˝à zmiennoÊç wirusa grypy sk∏ad wszystkich szczepionek na ca∏ym Êwiecie co roku ulega zmianie, istnieje zatem koniecznoÊç corocznego szczepienia, zw∏aszcza w grupach wysokiego ryzyka
• szczepy wirusa grypy, jakie zostajà u˝yte do szczepionki przeciwko grypie, dzi´ki zastosowaniu najnowszych technik biologii molekularnej, sà prawie w 100% zgodne z tymi, które pojawiajà si´ w kolejnym sezonie epidemicznym
• medyczne i ekonomiczne skutki zwiàzane z corocznà aktywnoÊcià grypy sà dobrze znane, naukowo udokumentowane i bardzo wysokie
• stosowanie preparatów OTC jedynie zmniejsza nasilenie objawów, ale nie ma wp∏ywu na wirusa grypy;
w ˝adnym wypadku preparatów OTC nie stosuje si´ w profilaktyce grypy; grypa nie jest chorobà, przed
którà uchronià „przeciwgrypowe” preparaty OTC s∏u˝àce do samoleczenia, szczególnie dlatego, ˝e powik∏ania pogrypowe sà zbyt cz´ste i powa˝ne, aby ograniczyç si´ jedynie do leczenia objawów
• jedynymi specyficznymi lekami antygrypowymi nowej generacji, aktywnymi wobec wirusów grypy typu
A i B oraz dost´pnymi na Êwiecie i zarejestrowanymi w Polsce do leczenia i profilaktyki, sà zanamiwir
i oseltamiwir
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Autorzy niniejszego opracowania s∏u˝à pomocà
Je˝eli majà Paƒstwo jakiekolwiek wàtpliwoÊci i pytania, dotyczàce zaka˝eƒ wirusami grypy, celowoÊci
szczepieƒ przeciw grypie, terminu ich przeprowadzania, czy uczestnictwa w nadzorze nad grypà opartym na
systemie SENTINEL ch´tnie podzielimy si´ z Paƒstwem swoim doÊwiadczeniem telefonicznie lub za poÊrednictwem poczty elektronicznej:

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak
Dr n. med. Magdalena Romanowska
Krajowy OÊrodek ds. Grypy, PZH
Tel. 0 22 542 12 74
e-mail: nic@pzh.gov.pl

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
Klinika Gastroenterologii i ˚ywienia Dzieci
Akademia Medyczna w Warszawie
Tel. 0 22 45 23 310
e-mail: aradzikowski@kliniczny.pl

Prof. dr hab. n. med. Andrzej F. Steciwko
Katedra i Zak∏ad Medycyny Rodzinnej
Akademia Medyczna we Wroc∏awiu
Tel. 0 71 325 51 26
e-mail: zmr@zmr.am.waw.pl
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Pragniemy zdecydowanie podkreÊliç, ˝e to w∏aÊnie od Paƒstwa zale˝y jak wielu z Paƒstwa pacjentów
uniknie zaka˝enia grypà i jej powik∏aƒ. Zach´camy tak˝e do cz´stszego korzystania z mo˝liwoÊci laboratoryjnych badaƒ diagnostycznych, tym bardziej, ˝e takie badania mo˝na wykonaç nie tylko w Krajowym OÊrodku ds. Grypy, ale tak˝e wszystkie Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zosta∏y w tym kierunku
przeszkolone.
Goràco zach´camy tak˝e Paƒstwa do udzia∏u w krajowym zintegrowanym epidemiologicznym i wirusologicznym nadzorze nad grypà opartym na systemie SENTINEL.

wirus grypy w mikroskopie
elektronowym

Cz∏owiek jest wart tyle, ile warte sà sprawy którymi si´ zajmuje
Marek Aureliusz

W Paƒstwa r´kach jest nasze zdrowie!!!

Przygotowanie do druku:
Zespó∏ miesi´cznika
e-mail: terapia@warsawvoice.pl
http://www.terapia.com.pl

Wydawca:
Warsaw Voice SA
ul. Ksi´cia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel. 022 335 97 43, 335 97 44

Druk: Drukarnia PRINT, ul. O∏ówkowa 6, 05-800 Pruszków
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