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„To tylko grypa. Co mi tam!”

Zbyt łatwo machamy ręką na zagrożenia, jakie niesie ze
sobą ta choroba. W ten sposób wiele ryzykujemy. W szczególności my.
My, chorzy na serce ................................................. s. 6
My, mający problemy oddechowe ...................... s. 9
My, diabetycy ................................................................ s. 12
My, seniorzy ................................................................... s. 16
My, rodzice ..................................................................... s. 18
My, ciężarne .................................................................. s. 21

Machnięcie ręką ucina rozmowę. Mamy propozycję: porozmawiajmy. Krótko. Pozwólmy przemówić statystykom i obrazom.
Ryzyko da się ograniczyć. Profilaktyka zawsze ma sens. W konkretnych wskazaniach ma ona bardzo, bardzo dużo sensu.

GRYPOWY ELEMENTARZ
Grypa to ostra choroba wirusowa górnych i dolnych dróg
oddechowych. Jest wyjątkowo zaraźliwa. Co roku dotyka
co piątej niezaszczepionej osoby [1]. Najwięcej przypadków grypy na półkuli północnej, w tym w Polsce, lekarze
stwierdzają w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Rocznie w Polsce na grypę choruje nawet cztery, pięć
milionów osób. Na świecie – ponad miliard.

= 25 tys. osób

Każdego roku z powierzchni ziemi z powodu grypy i jej powikłań znika miasto wielkości Wrocławia [2]! To nawet do 650 tysięcy
zgonów rocznie.

Jednocześnie grypa to infekcja, której można zapobiegać. Istnieje skuteczna metoda profilaktyki: szczepienia.
Powinno się je zalecić wszystkim pacjentom. Niestety,
w Polsce szczepią się tylko nieliczni. Zaledwie 3,8% całej
polskiej populacji i jedynie około 7% pacjentów powyżej
65. roku życia. To jeden z najniższych wyników w Europie!
Na grypę zachorować może każdy. Wirus grypy nie tylko wywołuje ostrą ogólnoustrojową chorobę gorączkową, lecz także całkowicie niszczy nabłonek wyściełający
nasze płuca. W efekcie stają się one zupełnie bezbronne
i podatne na poważne choroby bakteryjne i grzybicze.
Właśnie dlatego najpowszechniejszym powikłaniem grypy jest ciężkie zapalenie płuc, często prowadzące na4

Gdzie się szczepi wielu, a gdzie niewielu [3, 4].
Procent zaszczepionych osób w wieku 65 lat
i starszych w Europie oraz Ameryce Północnej

wet do zgonu. To nie wszystko. Grypa pogarsza przebieg
innych schorzeń. Stwarza realne zagrożenie dla życia
osób z chorobami przewlekłymi, kobiet w ciąży, seniorów
i dzieci.
Z grypą nie ma żartów!
Skąd znamy te fakty?
1.
2.
3.

4.

Hayward A.C. i wsp. Comparative community burden and severity of seasonal and pandemic
influenza: results of the Flu Watch cohort study. Lancet Respir. Med. 2014; 2 (6): 445–454. doi:
10.1016/S2213-2600(14)70034-7
World Health Organization. Global influenza strategy 2019-2030. World Health Organization, Geneva 2019. http://www.who.int/iris/handle/10665/311184, dostęp 5.06.2019 r.
European Centre for Disease Prevention and Control. Seasonal influenza vaccination and antiviral use in EU/EEA Member States – Overview of vaccine recommendations for 2017–2018 and
vaccination coverage rates for 2015–2016 and 2016–2017 influenza seasons. ECDC, Stockholm
2018
Organization for Economic Cooperation and Development, Paris 2019. doi: 10.1787/e452582e-en, dostęp 4.06.2019 r.
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KOMU LEŻY NA SERCU OBRONA
PRZED GRYPĄ?

Grypa a choroby układu krążenia
RYZYKA CHODZĄ PARAMI

Choroba niedokrwienna serca i udar mogą prowadzić do
zgonu. To ryzyko w krajach rozwiniętych o klimacie umiarkowanym, takich jak Polska, rośnie jesienią i zimą. Na ten
sam okres roku przypada najwięcej zgonów z powodu
grypy i jej powikłań. Czy jedno ma związek z drugim? Naukowcy pokazują, że ma.
Tak! Jesienią i zimą więcej osób umiera na chorobę wieńcową i udar także przez to, o czym mówimy: „tylko” grypa.
Zgony z powodu chorób serca są częstsze w te jesienie
i zimy, w których dominują epidemiczne wirusy grypy
typu A [5, 6].
Skąd znamy te fakty?
5.
6.

Reichert T.A., Simonsen L., Sharma A. i wsp. Influenza and the winter increase in mortality
in the United States, 1959–1999. Am. J. Epidemiol. 2004; 160: 492–502. doi: 10.1093/aje/
kwh227
Nguyen J.L., Yang W., Ito K. i wsp. Seasonal Influenza Infections and Cardiovascular Disease
Mortality. JAMA Cardiol. 2016; 1 (3): 274–281. doi: 10.1001/jamacardio.2016.0433

ZAWAŁ NA CELOWNIKU
W języku fachowym zdarzają się obrazowe wyrażenia.
Lekarze powiadają, że grypa – podobnie jak inne ostre
choroby dróg oddechowych – może zadziałać jako czynnik spustowy zawału serca. Spustowy, czyli wyzwalający.
Porównajmy organizm do pistoletu: złe odżywianie i brak
ruchu to sięgnięcie po pełny magazynek. Proces miażdżycowy to ładowanie broni. Rozwinięcie się choroby wieńco6

wej to odbezpieczenie pistoletu. Zarażenie grypą to naciśnięcie spustu. A niezaszczepienie się to położenie palca na
cynglu.
Takie są fakty: bardzo duże ryzyko zawału utrzymuje się
przez pierwsze kilka dni od zarażenia. Spada ono dopiero
po kilku tygodniach [7].
Grypa może przybliżyć nie tylko zawał, lecz także ostrą niewydolność krążenia, wymagającą przyjęcia do szpitala.
W sezonie grypowym zarażenie grypą łączy się nawet z co
piątą hospitalizacją z powodu niewydolności serca [8].
W grupie osób z przewlekle upośledzonym krążeniem
chorujący na grypę muszą się liczyć z pięć razy wyższym
ryzykiem zgonu niż ci, których grypa nie zaatakowała [9].

Skąd znamy te fakty?
7.
8.
9.

Warren-Gash C., Hayward A.C., Hemingway H. i wsp. Influenza infection and risk of acute
myocardial infarction in England and Wales: a CALIBER self-controlled case series study. J.
Infect. Dis. 2012; 206 (11): 1652–1259. doi: 10.1093/infdis/jis597
Kytömaa, S., Hegde, S., Claggett, B. i wsp. Association of Influenza-like Illness Activity With
Hospitalizations for Heart Failure. JAMA Cardiol. 2019. doi: 10.1001/jamacardio.2019.0549
Schanzer, D.L., Langley J.M., Tam T.W.S. Co-morbidities associated with influenza-attributed mortality, 1994–2000, Canada. Vaccine 2008; 26 (36): 4697–4703. doi: 10.1016/j.vaccine.2008.06.087
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NIECH SIĘ TO NIE POWTÓRZY
Cierpisz na chorobę niedokrwienną serca i masz za sobą
zawał? Jeśli tak, pamiętaj, że zawał może się powtórzyć,
a choroba wieńcowa – zaostrzyć. Ale to ryzyko łatwo ograniczysz. Aż o dwie trzecie. Taką korzyść przynosi samo
szczepienie przeciw grypie. Sześćdziesiąt siedem procent!
Nawet aktywność fizyczna nie wpływa na omawiane ryzyko tak silnie [10].
A jeśli nie masz za sobą zawału, dzięki szczepieniu przeciw
grypie ryzyko nagłego zatrzymania krążenia zmniejszy się
aż o połowę [11]. Osoby zaszczepione rzadziej też wymagają przyjęcia do szpitala z powodu niewydolności serca
[12].
Skąd znamy te fakty?
10. Naghavi M., Barlas Z., Siadaty S. i wsp. Association of influenza vaccination and reduced risk
of recurrent myocardial infarction. Circulation 2000; 102: 3039–3045
11. Siscovick D.S., Raghunathan T.E., Lin D. i wsp. Influenza vaccination and the risk of primary
cardiac arrest. Am. J. Epidemiol. 2000; 152 (7): 674–677. doi: 10.1093/aje/152.7.674
12. Phrommintikul A., Kuanprasert S., Wongcharoen W. i wsp. Influenza vaccination reduces
cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome. Eur. Heart J. 2011; 32 (14):
1730–5. doi: 10.1093/eurheartj/ehr004

8

KTO ODETCHNIE OD GRYPY?
Grypa a choroby układu oddechowego

WIRUS SIEJE SPUSTOSZENIE
Wirus grypy działa niszczycielsko. Łączy się z komórkami nabłonka rzęskowego, pokrywającymi śluzówkę
dróg oddechowych. Namnaża się w tych komórkach,
powoduje ich rozpad i przedostaje się do kolejnych.
I dalej, i dalej. To wirusowe tornado sprawia, że płuca
tracą ochronę i stają otworem przed innymi wirusami,
bakteriami i grzybami.
Zakażeniu łatwiej poddają się drogi oddechowe osłabione przez chorobę przewlekłą. Wówczas taka infekcja
sprowadza śmiertelne niebezpieczeństwo. Statystyki
pokazują, że stan osób dotkniętych astmą oskrzelową,
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, rozedmą lub pylicą pogarsza się najczęściej z powodu zakażeń dróg
oddechowych [13]. Tę zależność widać też z innej perspektywy: ponad połowa wszystkich zgonów spowodowanych grypą ma miejsce właśnie u osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego [9].
Uderzające są statystyki dotyczące osób po 65. roku
życia cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego. W tej grupie zachorowanie na grypę zwiększa
zagrożenie życia dwunastokrotnie. Ryzyko zgonu w następstwie zakażenia sięga 9%. Oznacza to, że spośród
seniorów dotkniętych przewlekłymi chorobami układu
oddechowego po zachorowaniu na grypę w wyniku jej
powikłań umrze niemal co dziesiąty [9].
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Grypa u przewlekle chorych stawia pod znakiem zapytania samodzielne oddychanie. Co wówczas? Podejmuje się wspomaganie oddechu. Istnieją sposoby nieinwazyjne oraz inwazyjne. W postępowaniu nieinwazyjnym
sięga się po wąsy tlenowe, czyli cewniki umieszczane
w nozdrzach przednich, bądź po rozmaite maski zakładane na twarz. A postępowanie inwazyjne? Choremu
zakłada się rurkę dotchawiczą, co wymaga przygotowania anestezjologicznego. Na tej ścieżce więc piętrzą
się kolejne zagrożenia [14].
Skąd znamy te fakty?
13. Mallia P., Johnston S.L. Influenza infection and COPD. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis.
2007; 2 (1): 55–64
14. Mertz D., Kim T.H., Johnstone J. i wsp. Populations at risk for severe or complicated influenza
illness: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013; 347: f5061. doi: 10.1136/bmj.f5061

SZCZEPIONKA, CZYLI ULGA
Szczepienie przeciw grypie zmniejsza umieralność osób
z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w sezonie zimowym o 70% [15]. To nie są argumenty z powietrza. Badania dokumentują bardzo wyraźny efekt:
szczepiąc sto tysięcy osób z omawianej grupy, zapobiega się więcej niż pięciuset zgonom [16]!
Żyjesz z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc? Szczepienie daje szansę uniknięcia nawet 85% ostrych grypowych infekcji oddechowych [17]. Zmniejsza też o połowę prawdopodobieństwo, że zapalenie płuc wymusi
przyjęcie do szpitala [15].
Być może boisz się, że szczepionka zaostrzy chorobę
przewlekłą. Wyniki badań pozwalają rozwiać te obawy.
Szczepionka na grypę jest bezpieczna. Nie ma istotnych działań niepożądanych [18].
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Skąd znamy te fakty?
15. Nichol K.L., Baken L., Nelson A. Relation between influenza vaccination and outpatient visits,
hospitalization, and mortality in elderly persons with chronic lung disease. Ann. Intern. Med.
1999; 130 (5): 397–403.
16. Vila-Córcoles A., Ochoa O., de Diego C. i wsp. Effects of annual influenza vaccination on winter mortality in elderly people with chronic pulmonary disease. Int. J. Clin. Pract. 2008; 62 (1):
10–17. doi: 10.1111/j.1742-1241.2007.01414.x
17. Wongsurakiat P., Maranetra K.N., Wasi C. i wsp. Acute respiratory illness in patients with COPD
and the effectiveness of influenza vaccination: a randomized controlled study. Chest 2004;
125 (6): 2011–2020. doi: 10.1378/chest.125.6.2011
18. Bekkat-Berkani R., Wilkinson T., Buchy P. i wsp. Seasonal influenza vaccination in patients with
COPD: a systematic literature review. BMC Pulm. Med. 2017; 17 (1): 79. doi: 10.1186/s12890-017-0420-8
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KTO MOŻE SŁONO ZAPŁACIĆ,
JEŚLI SIĘ NIE ZASZCZEPI?

Grypa a cukrzyca

UWAGA NA GORĄCZKĘ
Życie z cukrzycą uczy uważności. Diabetycy również muszą
bardzo uważać na grypę. Ryzyko zgonu na zapalenie płuc
lub powikłania grypy jest w tej grupie aż o 70% większe niż
wśród osób mających prawidłową gospodarkę insulinową [19].
Diabetycy wymagają hospitalizacji z powodu grypy sześć
razy częściej niż pozostali. Natomiast diabetycy przyjęci do
szpitala trafiają do oddziału intensywnej terapii cztery razy
częściej niż pozostali hospitalizowani [20, 21].
Chorzy na cukrzycę łatwiej ulegają wszelkim zakażeniom.
Skoro grypa u wszystkich chorych sprzyja przeniknięciu do
płuc wirusów, bakterii i grzybów, to u diabetyków takie zagrożenie zyskuje na sile.
Grypie towarzyszy gorączka. A gorączka może zupełnie
rozchwiać glikemię. Tym samym poważnie utrudnia jej
kontrolę. Bywa więc, że rośnie zapotrzebowanie na insulinę.
Jeśli zaniedbasz częstszą kontrolę stężenia glukozy i dostosowanie diety oraz dawek insuliny, może już w kilka godzin
wystąpić kwasica ketonowa. U diabetyków, którzy zachorowali na grypę, notuje się aż o połowę więcej przyjęć do szpitala
z powodu kwasicy [22].
Skąd znamy te fakty?
19. Moss S.E., Klein R., Klein B.E. Cause-specificity mortality in a population-based study of diabetes. Am. J. Publ. Hlth. 1991; 81: 1158–1162. doi: 10.2105/ajph.81.9.1158
20. Peleg A.Y., Weerarathna T., McCarthy J.S., Davis T.M. Common infections in diabetes: pathogenesis, management and relationship to glycaemic control. Diabetes Metab. Res. Rev.
2007; 23: 3–13. doi: 10.1002/dmrr.682
21. Allard R., Leclerc P., Tremblay C., Tannenbaum T.N. Diabetes and the severity of pandemic
influenza A (H1N1) infection. Diabetes Care 2010; 33: 1491–1493. doi: 10.2337/dc09-2215.
22. Bouter K.P., Diepersloot R.J.A., van Romunde L.K.J. i wsp. Effect of epidemic influenza on
ketoacidosis, pneumonia and death in diabetes mellitus: a hospital register survey of 1976–79
in the Netherlands. Diabetes Res. Clin. Pract. 1991; 12: 61–68
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POWTÓRZ, A ZYSKASZ
Diabetycy zwykle mają znacznie obniżoną odporność.
Mimo to po szczepieniu przeciwgrypowym osiągają równie dużą zawartość przeciwciał ochronnych jak
osoby o prawidłowej gospodarce insulinowej [23, 24].
Chorzy na cukrzycę dobrze tolerują szczepienie przeciwgrypowe. Rzadziej niż osoby wolne od cukrzycy doświadczają miejscowych działań niepożądanych w rodzaju bolesności i zaczerwienienia w miejscu wkłucia [24].
Z im większą regularnością poddasz się szczepieniom,
tym lepszą uzyskasz ochronę. Szczepienie w pierwszym
roku zmniejsza ryzyko powikłań grypy o nieco ponad
45%, a w drugim roku już o prawie 60% [25].
Skąd znamy te fakty?
23. Sheridan P.A., Paich H.A., Handy J. i wsp. The antibody response to influenza vaccination
is not impaired in type 2 diabetics. Vaccine 2015; 33 (29): 3306–3313. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.05.043
24. Seo Y.B., Baek J.H., Lee J. i wsp. Long-Term Immunogenicity and Safety of a Conventional
Influenza Vaccine in Patients with Type 2 Diabetes. Clin. Vaccine Immunol. 2015; 22 (11): 1160–
1165. doi: 10.1128/CVI.00288-15
25. Looijmans-Van den Akker I., Verheij T.J., Buskens E. i wsp. Clinical effectiveness of first and
repeat influenza vaccination in adult and elderly diabetic patients. Diabetes Care. 2006; 29
(8): 1771–1776. doi: 10.2337/dc05-2517
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SZCZEPIENIE KRZEPI
Jeśli żyjąc z cukrzycą, odbędziesz szczepienie przeciwgrypowe, aż o 79% zmniejszy się ryzyko, że będziesz wymagał
hospitalizacji z powodu zapalenia płuc lub oskrzeli w sezonie grypowym [26]. W rezultacie o jedną trzecią spadnie
ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny [27].
Szczepienie oddziałuje też korzystnie na układ krążenia.
Ryzyko hospitalizacji wymuszonej udarem mózgu zmniejsza się o 30%, a niewydolnością serca o 20%. W grupie
zaszczepionych diabetyków liczba zgonów ze wszystkich
przyczyn okazuje się aż o 24% mniejsza niż w grupie niezaszczepionych [28].

Liczby mówią same za siebie. Nie znaczy to jednak, że ten
głos jest wszędzie słyszalny. W Polsce na grypę szczepi się
zaledwie co dziesiąty diabetyk. W Stanach Zjednoczonych
na tę profilaktykę decyduje się pięciu, sześciu na dziesięciu.
W Holandii – siedmiu [29].
Skąd znamy te fakty?
26. Colquhoun A.J., Nicholson K.G., Botha J.L., Raymond N.T. Effectiveness of influenza vaccine in
reducing hospital admissions in people with diabetes. Epidemiol. Infect. 1997; 119 (3): 335–341.
doi: 10.1017/s095026889700825x
27. Rodriguez-Blanco T., , Vila-Corcoles A., de Diego C. i wsp. Relationship between annual influenza vaccination and winter mortality in diabetic people over 65 years. Human Vaccines
Immunother. 2012; 8: 363–370. doi: 10.4161/hv.18548
28. Vamos EP, Pape UJ, Curcin V, et al. Effectiveness of the influenza vaccine in preventing admission to hospital and death in people with type 2 diabetes. CMAJ. 2016; 188 (14): E342–
E351. doi: 10.1503/cmaj.151059
29. Goeijenbier, M.., van Sloten, T.T., Slobbe, L. i wsp. Benefits of flu vaccination for persons
with diabetes mellitus: A review. Vaccine 2017; 35 (38): 5095–5101. doi:10.1016/j.vaccine.2017.07.095
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CZY GRYPA ZAGLĄDA W METRYKĘ?

Grypa a starszy wiek

JESIEŃ (ŻYCIA) NALEŻY DO INFEKCJI
Nie ma wątpliwości: to właśnie wiek zalicza się do
najważniejszych czynników ryzyka powikłań i zgonu
z powodu grypy. Gra pierwsze skrzypce. U osób obciążonych dwoma i więcej czynnikami ryzyka (wiek
65 lat lub więcej i choroby przewlekłe) śmiertelność
z powodu grypy rośnie nawet sześćdziesięciokrotnie
w porównaniu z osobami, u których występuje jeden
czynnik ryzyka lub takich czynników się nie stwierdza.
Starszemu wiekowi towarzyszy zazwyczaj co najmniej
jedna choroba przewlekła, zatem wspomniane nasilone zagrożenie bezwzględnie dotyczy walnej części seniorów.

Nie dziwi więc, że ponad dwie trzecie zgonów z powodu
grypy przypada na osoby powyżej 65. roku życia [30]. Są
też one szczególnie narażone na pogrypowe zapalenie płuc. Ponad 70% wszystkich osób hospitalizowanych
z powodu pogrypowego zapalenia płuc ma nie mniej niż
65 lat [31].

16

Skąd znamy te fakty?
30. Barker, W.H., Mullooly J.P. Pneumonia and Influenza Deaths During Epidemics. Arch. Intern.
Med. 1982; 142 (1): 85
31. Song J.Y., Lee J.S., Wie S.H. i wsp. Prospective cohort study on the effectiveness of influenza and pneumococcal vaccines in preventing pneumonia development and hospitalization.
Clin. Vaccine Immunol. 2015; 22: 229–234. doi: doi: 10.1128/CVI.00673-14

PREMIA ZA KONSEKWENCJĘ
Dobrodziejstw, jakie ze szczepienia na grypę płyną dla osób starszych, nie sposób podważyć. Szczególne korzyści niesie jego regularne ponawianie. Już
w drugim roku śmiertelność wśród zaszczepionych osób
w starszym wieku spada o 15% w porównaniu z seniorami niezaszczepionymi. W sezonie epidemii grypy
różnica zbliża się do jednej trzeciej [32].
Szczepienie ogranicza o mniej więcej jedną trzecią także liczbę hospitalizacji z powodu zapalenia płuc i grypy [33]. Okazuje się ponadto, że u osób w starszym wieku szczepienie przeciwgrypowe wyraźnie oddziałuje na
choroby towarzyszące. W grupie wiekowej sześćdziesiąt
plus zmniejsza ono nawet o 50% ryzyko udaru mózgu.
[34] Zmniejsza także ryzyko konieczności przyjęcia do
szpitala z powodu chorób serca (i to aż o 19%) [35].

Skąd znamy te fakty?
32. Voordouw A.C., Sturkenboom M.C., Dieleman J.P. i wsp. Annual revaccination against influenza and mortality risk in community-dwelling elderly persons. JAMA 2004; 292 (17): 2089–
2095. doi: 10.1001/jama.292.17.2089
33. Nordin J., Mullooly J., Poblete S. i wsp. Influenza vaccine effectiveness in preventing hospitalizations and deaths in persons 65 years or older in Minnesota, New York, and Oregon: data
from 3 health plans. J. Infect. Dis. 2001; 184 (6): 665–670. doi: 10.1086/323085
34. Lavallée P., Perchaud V., Gautier-Bertrand M. i wsp. Association between influenza vaccination and reduced risk of brain infarction. Stroke. 2002; 33 (2): 513–518
35. Nichol K. L., Nordin, J., Mullooly J. i wsp. Influenza Vaccination and Reduction in Hospitalizations for Cardiac Disease and Stroke among the Elderly. N. Eng. J. Med. 2003; 348 (14):
1322–1332. doi: 10.1056/nejmoa025028

17

KOGO GRYPA NIE DOŚCIGNIE?

Grypa a młody wiek

KIERUNEK INNY NIŻ SZPITAL
Nie jesteśmy prymusami. Spośród tysiąca dzieci do lat pięciu
szczepi się w Polsce zaledwie pięcioro, sześcioro. W Finlandii – pięć razy więcej. W Wielkiej Brytanii – nawet sto razy
więcej [36].
A właśnie najmłodszym grypa poważnie zagraża. Dzieci do
lat pięciu zdecydowanie dominują (68–80%) wśród nieletnich przyjmowanych do szpitala z powodu grypy [37]. Natomiast dzieci w pierwszym roku życia wymagają hospitalizacji z powodu grypy równie często, jak osoby w starszym
wieku, należące do grup szczególnego ryzyka [38]!
W sezonie grypowym liczba przyjęć do szpitala zwiększa się
nawet o jedną piątą. Od 10% do 30% częściej przepisywane
są małym dzieciom antybiotyki [38]. Przyczyną – grypa.
Trzy światy.
Odsetki zaszczepionych
dzieci w Finlandii, Polsce
i Wielkiej Brytanii
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Grypa grozi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia dzieci powikłaniami. Może iść za nią zapalenie ucha środkowego
i zapalenie płuc. U jednego na siedmioro dzieci przyjętych
do szpitala z powodu grypy choroba ma tak ciężki przebieg, że pacjent trafia do oddziału intensywnej terapii [37].
Na kogo wypadnie, na tego: bęc! – szczepienie daje szansę,
by się wyłączyć z tego losowania.
Skąd znamy te fakty?
36. Patrz publikacja 3. na stronie 3 tej broszury.
37. Dawood, F.S., Fiore, A., Kamimoto, L. i wsp. Burden of Seasonal Influenza Hospitalization
in Children, United States, 2003 to 2008. J. Pediatr. 2010; 157 (5): 808–814. doi:10.1016/j.
jpeds.2010.05.012
38. Neuzil K.M., Mellen B.G., Wright P.F. i wsp. The effect of influenza on hospitalizations, outpatient visits, and courses of antibiotics in children. N. Engl. J. Med. 2000; 342 (4): 225–231. doi:
10.1056/NEJM200001273420401

ZADANIE DOMOWE
Ale czy szczepionka na grypę działa u dzieci? Czy to nie jest
ciuciubabka z wirusem?
Skuteczność u przedszkolaków sięga 93% [39]. A jeśli mimo
szczepienia grypa wystąpi, przebiegnie łagodniej niż
u dzieci nieszczepionych. Zmniejsza się też ryzyko powikłań,
na przykład zapalenia ucha środkowego [39]. I rzadziej zakażenie wymaga zwalczenia antybiotykami.

Grypowy
efekt
domina
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Szczepienie chroni młodego człowieka i tych, którzy tworzą
jego świat. Rodzeństwo, ciężarną mamę, dziadków. To ważne dlatego, że właśnie dzieci w wieku szkolnym tworzą grupę,
która najczęściej odpowiada za przeniesienie wirusa grypy
do gospodarstwa domowego [40].
To dotyczy także małych dzieci: ich szczepienie zmniejsza
częstość występowania grypy u wszystkich osób z otoczenia
[41]. Parasol rozpięty nad maluchem osłania wszystkich domowników.
Skąd znamy te fakty?
39. Belshe R.B., Mendelman P.M., Treanor J. i wsp. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenzavirus vaccine in children. N. Engl. J. Med. 1998; 338 (20):
1405–1412. doi: 10.1056/NEJM199805143382002
40. Longini I.M. Jr, Koopman J.S., Monto AS, Fox J.P. Estimating household and community transmission parameters for influenza. Am. J. Epidemiol. 1982; 115:736–751. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a113356
41. Jordan R., Connock M., Albon E. i wsp. Universal vaccination of children against influenza:
are there indirect benefits to the community? A systematic review of the evidence. Vaccine.
2006; 24 (8): 1047–1062
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CHRONIĘ SIEBIE I KOGOŚ JESZCZE

Grypa a ciąża

CZTERDZIEŚCI TYGODNI RYZYKA
Wiadomo, przyszłe mamy wymagają szczególnej ochrony. Pod każdym względem. Także przed grypą. Towarzyszy im znacznie większe ryzyko powikłań grypowych niż
reszcie populacji.
Od 32% do 55%. Tyle ciężarnych chorujących na grypę
musi pozostać w szpitalu. Porównajmy: taki wymóg ma
zaledwie 7% kobiet niebędących w ciąży [42, 43].

7%
Jak często
pozostanie
w szpitalu
to konieczność?

55%

U jednej na pięć kobiet spodziewających się dziecka
grypa może przejść w zapalenie płuc. Bywa, że wymaga ono nawet pobytu na oddziale intensywnej terapii.
Ryzyko zgonu jest już drastycznie duże [43]. Im bardziej
zaawansowana ciąża, tym częściej dochodzi do powikłań. W trzecim trymestrze notuje się ich najwięcej [42].
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Grypa zagraża nie tylko przyszłej mamie: dochodzi
ryzyko poronienia i porodu przedwczesnego. Trzeba
też liczyć się z ciężkimi powikłaniami zdrowotnymi u noworodka. Nawet z jego zgonem.
Skąd znamy te fakty?
42. Creanga A.A., Johnson T.F., Graitcer S.B. i wsp. Severity of 2009 pandemic influenza A (H1N1)
virus infection in pregnant women. Obstet. Gynecol. 2010; 115 (4): 717–726. doi: 10.1097/
AOG.0b013e3181d57947
43. Jamieson D.J., Honein M.A., Rasmussen S.A. i wsp. Novel Influenza A (H1N1) Pregnancy Working Group. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. Lancet 2009;
374 (9688): 451–458. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61304-0

ZDĄŻYSZ
Co jeśli szczepionki nie podano przed rozpoczęciem ciąży?
Czy szczepienie od początku pierwszego trymestru nie zaszkodzi? A czy przyniesie korzyści?
Mamy jasność: dla ciężarnej szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczne i skuteczne. Odczyny poszczepienne
zdarzają się wyjątkowo rzadko. W USA w sezonie 2002,
2003 zaszczepiono około dwóch milionów kobiet ciężarnych
i z rejestrowano jedynie dwadzieścia sześć niepożądanych
odczynów poszczepiennych (NOP) [44]. Badacze udowodnili, że ta profilaktyka nie szkodzi dziecku. Nie powoduje
wad wrodzonych, poronienia ani porodu przedwczesnego
[45]. Nie wymusza stosowania cięcia cesarskiego [46].
Nie ma żadnego medycznego argumentu za rezygnacją ze
szczepienia w ciąży.
Skąd znamy te fakty?
44. Pool V., Iskander J. Safety of influenza vaccination during pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol.
2006; 194 (4): 1200. doi: 10.1016/j.ajog.2005.07.091
45. Munoz F.M. Safety of influenza vaccines in pregnant women. Am. J. Obstet. Gynecol., 2012;
207 (3): S33–S37. doi: 10.1016/j.ajog.2012.06.072
46. Zaman K., Roy E., Arifeen S.E. i wsp. Effectiveness of maternal influenza immunization in
mothers and infants. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 1555-1564. doi: 10.1056/NEJMoa0708630
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Z POKOLENIA NA POKOLENIE
Ochronny poziom przeciwciał po szczepieniu uzyskuje dziewięć na dziesięć przyszłych mam [46]. Zabezpiecza to je
przed grypą i powikłaniami grypy. Na tym korzyści się nie
kończą. Działanie profilaktyczne obejmuje także nowo narodzone dzieci. W pierwszych sześciu miesiącach życia niemowlęta zaszczepionych matek chorują na grypę rzadziej
o 63% niż dzieci matek niezaszczepionych [46]!
Warto podkreślić to dziedziczenie odporności. Dostępne na
rynku szczepionki przeciwko grypie można stosować u dzieci
od szóstego miesiąca życia. Wcześniej niemowlę pozostaje
zdane wyłącznie na przeciwciała otrzymane od zaszczepionej matki.
Dobrodziejstwo
do kwadratu
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