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1. Co to jest epidemia grypy sezonowej i czym różni się od pandemii grypy? 
Co roku na całym świecie – w strefie umiarkowanej w chłodniejszej porze (od późnej jesieni 
do wczesnej wiosny) – występuje fala zachorowań na grypę sezonową (tzw. sezon grypowy 
lub sezon epidemiczny grypy). W kolejnych latach wirusy grypy sezonowej zakażające ludzi 
nieco się różnią od tych dominujących w poprzednim sezonie, dlatego nie są wystarczająco 
skutecznie rozpoznawanie przez układ odpornościowy nawet tych ludzi, którzy w 
poprzednich latach chorowali już na grypę. Na grypę można więc chorować wiele razy (nawet 
co roku). Pozostaje jednak pewna resztkowa odporność, dzięki której zachorowanie może być 
łagodniejsze lub zakażenie przebiega nawet bez objawów. Nasilenie (liczba zachorowań), 
czas trwania, początek i szczyt sezonu grypowego mogą się znacznie różnić w 
poszczególnych latach w zależności od wielu czynników (w tym m.in. stopnia, w jakim wirus 
różni się od krążących w poprzednich sezonach). W niektórych sezonach grypowych liczba 
zachorowań na określonym obszarze (np. w kraju) bywa znacznie większa niż zwykle, a 
wówczas mówi się o epidemii (z gr. epi: nawiedzający + demos: lud). Ogłoszenie epidemii 
może pociągać za sobą zastosowanie przez służby sanitarno-epidemiologiczne kraju 
sformalizowanych metod profilaktyki (np. zamykanie szkół i zakładów pracy, zakaz 
zgromadzeń i odwołanie imprez masowych, zamykanie granic, przymusowe szczepienia, 
przymusowe leczenie i izolacja chorych itp.). 
Co kilkanaście do kilkudziesięciu lat w wyniku większych zmian (p. niżej) powstają zupełnie 
nowe podtypy wirusa grypy, znacznie różniące się od dotychczasowych. Zdecydowana 
większość ludzi nigdy się nie zetknęła z takim wirusem (w skrajnych przypadkach nikt), 
dlatego niemal cała populacja jest podatna na zachorowanie, bo układ odpornościowy ludzi 
nie jest w stanie go rozpoznać. Takie nowe podtypy wirusa grypy, które nabyły zdolność do 
łatwego przenoszenia się z człowieka na człowieka, zaczynają się szybko rozprzestrzeniać i 
wywoływać epidemie nie tylko lokalnie (na jednym kontynencie), ale na kilku, a nawet na 
całym świecie. Liczba zachorowań w sezonie grypowym jest wówczas wielokrotnie większa 
niż podczas zwykłej epidemii grypy sezonowej, a chorują osoby w każdym wieku. Taka 
światowa epidemia o niespotykanej intensywności (choruje od ponad 20% do ponad 40% 
populacji) wywołana zupełnie nowym podtypem wirusa grypy jest nazywana pandemią. 
Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na podstawie ściśle określonych 
kryteriów (p. niżej). Ciężkość przebiegu grypy nie ma natomiast znaczenia dla ogłoszenia 
pandemii, decyduje tylko zasięg geograficzny i przewidywana skala zachorowań.  
 
2. Jakie są najważniejsze typy wirusów wywołujących grypę sezonową? 
Zachorowania na grypę u ludzi wywołują dwa typy wirusa grypy - A i B. Wirusy grypy A 
dzieli się na podtypy na podstawie budowy dwóch białek na powierzchni wirusa - 
hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). Od 1977 r. zachorowania na grypę sezonową u ludzi 
na całym świecie wywołują w każdym sezonie 3 wirusy: dwa podtypy wirusa grypy A - 
H1N1 i H3N2 - oraz wirus grypy B. W niektórych sezonach epidemicznych stwierdzano 
ponadto sporadycznie występowanie podtypu H1N2 wirusa grypy A. 
Oba typy wirusów grypy podlegają częstym drobnym zmianom, które powodują powstawanie 
nowych wariantów wirusa. Zmiany w wirusach grypy A zachodzą znacznie szybciej niż w 
wirusach grypy B. Częste powstawanie nowych wariantów wirusa grypy tłumaczy 



występowanie sezonowych epidemii i wymusza coroczne zmiany składu szczepionki 
przeciwko grypie sezonowej, które polegają na wprowadzaniu do niej hemaglutyniny (H) i 
neuraminidazy (N) przynajmniej jednego nowego wariantu wirusa.  
 
3. Skąd WHO wiedziała o zbliżającej się pandemii grypy? 
Większe zmiany wirusów grypy A prowadzące do powstania zupełnie nowych podtypów 
występują rzadko, zwykle na skutek wymiany większych fragmentów materiału genetycznego 
pomiędzy wirusami grypy ludzi lub ludzi i zwierząt (np. wirusami grypy ptaków lub świń), 
albo przystosowania się wirusa grypy zwierząt do zakażania ludzi (np. wirus grypy ptaków). 
Takie nowe podtypy lub warianty wirusa, zdolne do łatwego przenoszenia się z człowieka na 
człowieka, mają potencjał wywołania pandemii, gdyż odporność (nawet resztkowa) na 
zakażenie tym wirusem u ludzi nie występuje lub jest mała.  
Pandemia pojawia się nagle - w stosunkowo krótkim czasie (np. 2-3 miesiące) na całym 
świecie chorują miliony ludzi - dlatego po jej wybuchu pozostałoby zbyt mało czasu, aby 
kraje mogły się odpowiednio przygotować i zminimalizować jej konsekwencje dla obywateli 
oraz funkcjonowania całego państwa. W celu wczesnego informowania o potencjalnym 
zagrożeniu, co umożliwia właściwe przygotowanie się do walki z pandemią, WHO ściśle 
monitoruje zachorowania na grypę u ludzi i zwierząt oraz poszczególne fazy rozwoju 
pandemii (jest ich 6): począwszy od pojawienia się u ludzi nowych podtypów wirusa o 
potencjale pandemicznym (faza 2 i 3), poprzez nabywanie przez nie zdolności do łatwego 
przenoszenia się z człowieka na człowieka (faza 4) i wywoływania lokalnych epidemii na 
jednym kontynencie (faza 5), aż do fazy 6, która oznacza wybuch pandemii.  
Od 2003 r. trwały intensywne przygotowania, koordynowane przez WHO, do ewentualnej 
pandemii wywołanej wirusem grypy ptaków A/H5N1, w Hong Kongu i Chinach zauważono 
bowiem izolowane zachorowania ludzi na grypę A/H5N1 (tzw. grypa ptasia), którzy mieli 
bliski kontakt z chorymi ptakami. Śmiertelność grypy A/H5N1 u ludzi była bardzo duża. 
Opracowywano więc krajowe plany postępowania na wypadek pandemii, gromadzono zapasy 
leków przeciwko wirusowi grypy oraz rozpoczęto produkcję i badania kliniczne 
prototypowych szczepionek pandemicznych przeciwko grypie A/H5N1. Na szczęście wirus 
A/H5N1 nie nabył do tej pory zdolności łatwego zakażania ludzi i efektywnego przenoszenia 
się z człowieka na człowieka. Wiosną 2009 r. pojawiły się natomiast doniesienia o ciężkich 
zachorowaniach i zgonach w Meksyku wywołanych nowym wirusem grypy A/H1N1v (tzw. 
grypa świńska; p. niżej), które następnie potwierdzono w Stanach Zjednoczonych i innych 
krajach obu Ameryk, w Europie, Azji i Australii. W konsekwencji w czerwcu 2009 r. WHO 
ogłosiła 6 fazę pandemii grypy A/H1N1v.  
 
4. Jakie były konsekwencje i umieralność podczas pandemii grypy w przeszłości? 
Trzy pandemie grypy w XX w. dość znacznie się różniły od siebie (także ciężkością), ale 
pokazały, że nie można jednoznacznie przewidzieć ich przebiegu i skali, dlatego w 
przygotowaniach należy uwzględniać także najgorszy scenariusz, a działania prewencyjne 
wdrożyć szybko po ogłoszeniu pandemii. W każdym przypadku liczba zachorowań, 
hospitalizacji i zgonów była jednak kilkakrotnie większa niż podczas zwykłych epidemii 
grypy sezonowej. Chorowało 25-40% populacji (podczas grypy sezonowej ok. 5%, niekiedy 
do 10%).  
W 1918 i 1919 r. pandemię grypy wywołał wirus grypy ptaków A/H1N1 (tzw. hiszpanka), 
który przystosował się do zakażania ludzi. Śmiertelność była bardzo duża – umierało 25-40 
spośród każdego 1000 chorych, a pandemia zabiła 40-50 milionów ludzi (głównie w wieku 
20-40 lat) i do tej pory uchodzi za najcięższą w historii. Dwie późniejsze pandemie – tzw. 
grypy azjatyckiej (A/H2N2) w 1957 i 1958 r. oraz tzw. grypy Hong Kong (A/H3N2) w 1968 i 
1969 r. – zostały wywołane przez wirusy zawierające mieszaninę materiału genetycznego 



wirusów grypy ludzi i ptaków. Miały znacznie łagodniejszy przebieg - z powodu grypy 
azjatyckie umarło 2-5 osób spośród każdego 1000 chorych (w sumie 2 miliony na świecie), a 
z powodu grypy Hong Kong 1 osoba na 1000 chorych (w sumie 1 milion, zdecydowana 
większość po 45. roku życia). Prognozy przewidują, że aktualna pandemia A/H1N1v będzie 
umiarkowana (pomiędzy pandemią grypy Hong Kong i grypy azjatyckiej), a podczas 
pierwszego sezonu zachoruje 20% populacji. 
 
5. Czym się różni budowa wirusa grypy pandemicznej A/H1N1v od klasycznych 
wirusów grypy sezonowej? 
Wirus grypy pandemicznej A/H1N1v („v” oznacza „wariant”) zawiera mieszaninę materiału 
genetycznego wirusów grypy ptaków, świń i wirusa grypy człowieka w kombinacji nigdy do 
tej pory niespotykanej na świecie. Dość istotnie się różni od ludzkiego wirusa grypy 
sezonowej A/H1N1 krążącego w populacji od 1977 roku, którego antygeny wchodzą w skład 
szczepionek przeciwko grypie sezonowej.  
W Stanach Zjednoczonych od kilku lat w populacji trzody chlewnej krążyły podobne wirusy. 
Wiele świń chorowało, ale śmiertelność była mała. Wirusy te wywoływały pojedyncze 
zachorowania u ludzi i w wyjątkowych sytuacjach opisywano ich przenoszenie się pomiędzy 
ludźmi. Zidentyfikowany po raz pierwszy w kwietniu 2009 roku w Meksyku wirus A/H1N1v 
zawiera dodatkowy fragment materiału genetycznego pochodzący od wirusów ptasich, znany 
wcześniej z wirusów grypy świńskiej w Europie i Azji. W tym przypadku świnie okazały się 
„tyglem”, w którym dochodzi do mieszania się wirusów grypy człowieka i innych gatunków 
zwierząt, co prowadzi do powstawania nowych wariantów i podtypów wirusa.  
 
6. Czy zaraźliwość wirusa grypy pandemicznej A/H1N1v jest większa niż klasycznych 
wirusów grypy sezonowej? 
Dotychczasowe obserwacje wskazują, że zakaźność grypy pandemicznej A/H1N1v jest nieco 
większa, a drogi szerzenia się podobne do grypy sezonowej. Choć nowy wirus grypy 
A/H1N1v nie jest nowym podtypem, okazało się, że większość ludzi nie wytworzyła 
wcześniej przeciwciał przeciwko temu wariantowi, dlatego zakażenie może się szybko 
rozprzestrzeniać w populacji i wiele osób zachoruje. Przewiduje się, że podczas tej pandemii 
zachoruje 20% populacji ludzi w każdym kraju. 
Do zachorowania na grypę dochodzi najczęściej w wyniku wdychania kropelek zakaźnej 
wydzieli z dróg oddechowych podczas przebywania w bliskiej odległości osoby chorej 
(podczas kontaktu twarzą w twarz i do 1 m podczas kichania, kaszlu lub wydmuchiwania 
wydzieliny z nosa) lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub skażonymi przez nią 
przedmiotami (np. poprzez dotykanie rąk skażonych wydzieliną z dróg oddechowych w 
wyniku dotykania ust lub nosa, albo brudnej chusteczki do nosa, nosa i ust osoby chorej, 
klamki dotkniętej brudną ręką chorego, przez pocałunek itp.). W przypadku szczególnych 
procedur medycznych na drogach oddechowych chorej na grypę osoby (wziernikowanie 
oskrzeli, odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych itp.) powstający aerozol wydzieliny 
może się przenosić z powietrzem na większą odległość niż 1 m. Wirus nie przenosi się 
natomiast przez pożywienie i wodę; do zakażeń nie dochodzi także w wyniku zjedzenia 
wieprzowiny. 
Osoba chora na grypę może zakażać innych od chwili wystąpienia objawów choroby do 24 
godzin po ustąpieniu gorączki (temp. ciała >37,8○C) i ostrych objawów ze strony dróg 
oddechowych. W tym okresie osoba chora powinna przebywać w domu i ograniczyć swoje 
kontakty z innymi do niezbędnego minimum. U dorosłych zazwyczaj objawy utrzymują się 5 
dni, a u dzieci 7 dni. W przypadku cięższego przebiegu choroba i okres zakaźności trwają 
dłużej. 
 



7. Jak szybko rozprzestrzenia się pandemia grypy A/H1N1v na świecie? 
Od wykrycia pierwszych zachorowań wywołanych wirusem A/H1N1v w Meksyku 19 
kwietnia 2009 r. do ogłoszenia pandemii 11 czerwca 2009 r. minęły niecałe 2 miesiące. Do 
końca października przez prawie 7 miesięcy w ponad 199 państwach na wszystkich 
kontynentach (oprócz Antarktydy) zanotowano prawie 5,5 miliona zachorowań na grypę 
pandemiczną (w wielu krajach zaprzestano już w lipcu br. badania i rejestrowania lekkich i 
średnio ciężkich przypadków). Do 12 listopada 2009 r. z powodu grypy A/H1N1v zmarło na 
świecie 6768 osób, w tym 474 w krajach UE i EFTA.  
Półkula południowa ma już za sobą pierwszą falę zachorowań, natomiast liczba przypadków i 
zgonów zaczyna się szybko zwiększać w ostatnich 3 tygodniach w krajach półkuli północnej, 
które właśnie weszły w sezon epidemiczny grypy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i liczby 
rosną codziennie. W Stanach Zjednoczonych odsetek pacjentów zgłaszających się do lekarzy 
z powodu objawów grypopodobnych już teraz przekroczył poziom obserwowany podczas 
szczytów poprzednich sezonów epidemicznych grypy od czasu wprowadzenie takich 
obserwacji w 1997 r., a u 42% tych chorych potwierdzono laboratoryjnie grypę. Proporcja 
zgonów z powodu zapalenia płuc i grypy również przekroczyła już poziom epidemii. W 
Europie także szybko zwiększa się w ostatnich 3 tygodniach liczba chorych z objawami 
grypopodobnymi zgłaszających się do lekarzy (u 30-80% z nich potwierdzono laboratoryjnie 
grypę), a w wielu także liczba chorych przyjmowanych do szpitali z powodu ciężkiego 
przebiegu grypy oraz liczba zgonów (w kolejnych 4 tygodniach października w Europie 
zmarły z powodu A/H1N1v odpowiednio: 12, 24, 49, 43, a w pierwszym tygodniu listopada 
84 osoby). W tym roku sezon epidemiczny grypy na półkuli północnej zaczął się znacznie 
wcześniej niż zwykle.  
W Polsce w pierwszym tygodniu listopada zgłoszono prawie 25 000 chorych z objawami 
grypy - liczbę kilkakrotnie większą niż w tym samym okresie w kilku poprzednich latach. Do 
13 listopada 2009 r. z powodu grypy pandemicznej A/H1N1v zmarła 1 osoba (37-letni 
mężczyzna), ale nie zarejestrowano innych przypadków zakażenia u hospitalizowanych 
chorych. Potwierdzono natomiast ponad 260 zachorowań na grypę A/H1N1v. Wkraczamy w 
okres, w którym z tygodnia na tydzień, a nawet z dnia na dzień, te statystyki będą się jednak 
zmieniać. 
 
8. Jaka część zachorowań na grypę wywoływana jest obecnie przez wirusa grypy 
A/H1N1v? 
Według informacji WHO w pełni sezonu epidemicznego grypy na półkuli południowej 
(czerwiec-sierpień 2009 r.) wariant A/H1N1v stanowił 70-92% wirusów grypy. W Stanach 
Zjednoczonych niemal wszystkie zbadane w październiku i pierwszym tygodniu listopada br. 
wirusy grypy należały do wariantu A/H1N1v, a w Europie 84-100% (wg danych 
Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [ECDC]). Odsetek typowych wirusów 
grypy sezonowej izolowanych od chorych był do tej pory bardzo mały (mniej niż 2%). Jest 
mało prawdopodobne, aby Polska była wyspą na mapie Europy i świata, a wnioski z tych 
danych nasuwają się same. Istnieje jednak ryzyko, że w pierwszych miesiącach 2010 roku 
wystąpi fala zachorowań wywołanych przez klasyczne wirusy grypy sezonowej (głównie 
A/H3N2 i/lub B). 
 
9. Czy przebieg grypy wywołanej wirusem A/H1N1v jest cięższy?  
Zdecydowana większość osób choruje na grypę pandemiczną lekko lub średnio ciężko, a 
choroba ustępuje samoistnie po 5-7 dniach. Najwięcej zachorowań występuje wśród dzieci i 
młodych dorosłych (80% nie przekroczyła 30 lat), rzadziej natomiast chorują dorośli po 60. 
roku życia. Grypa pandemiczna tym się jednak różni od sezonowej, że większość ciężkich 
przypadków wymagających hospitalizacji i zgonów (ponad 80%) dotyczy dzieci oraz 



dorosłych w wieku 24-64 lat, a nie – jak w przypadku grypy sezonowej – osób po 65. roku 
życia. W porównaniu z wirusem grypy sezonowej wirus A/H1N1v głębiej penetruje do 
układu oddechowego. Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) w 
Sztokholmie przewiduje, że w Europie hospitalizacji z powodu grypy pandemicznej w 
aktualnym sezonie (2009/2010) może wymagać średnio 1 osoba na 1000 obywateli, w tym 
25% na oddziale intensywnej terapii z powodu ciężkiego zapalenia płuc i niewydolności 
oddechowej. U kobiet w ciąży ryzyko trafienia na oddział intensywnej terapii jest 10-krotnie 
większe niż przeciętne, u chorobliwie otyłych – 6-krotnie większe, u osób z przewlekłą 
chorobą płuc (np. astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli) 3-krotnie większe, a u niemowląt do 
ukończenia 12. miesiąca życia – ponad 2-krotnie większe. Ryzyko hospitalizacji jest także 
zwiększone u dzieci do 5. rż., a zwłaszcza w pierwszych 2 latach życia.  
ECDC szacuje, że w Europie z powodu grypy pandemicznej może umrzeć w najbliższym 
sezonie przeciętnie 1 osoba na około 33 000 obywateli, wstępne obserwacje po sezonie 
grypowym na półkuli południowej wskazują natomiast na średnio 1 zgon na 100 000 
obywateli. Ryzyko jest największe u kobiet w ciąży, dorosłych chorych na przewlekle 
choroby płuc, chorobę wieńcową lub cukrzycę, ludzi chorobliwie otyłych oraz dzieci z 
przewlekłymi chorobami układu nerwowego lub z zaburzeniami rozwoju (tzw. grupy 
zwiększonego ryzyka). Niemniej 20-30% dorosłych osób i dzieci, którzy wymagali 
hospitalizacji lub zmarli, do chwili zachorowania na grypę pandemiczną A/H1N1v było 
zupełnie zdrowych. 
 
10. Jaka jest aktualnie śmiertelność wśród chorych na grypę sezonową i pandemiczną 
A/H1N1v? 
W zależności od sezonu epidemicznego grypa sezonowa charakteryzuje się śmiertelnością 
0,1-0,5% (tzn. że umiera 1-5 na 1000 osób, które zachorowały). Nie znamy na razie 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy grypa pandemiczna A/H1N1v jest groźniejsza od 
grypy sezonowej, ponieważ w różnych regionach świata śmiertelność jest różna: w Europie 
waha się w granicach 0,1-1%, w Ameryce Południowej sięga 0,7-1%, a w Stanach 
Zjednoczonych 0,5-1%. Wydaje się, że śmiertelność może być podobna lub tylko nieco 
większa niż z powodu grypy sezonowej, ale w większości przypadków podany poziom ryzyka 
odnosi się do chorych leczonych lekami przeciwwirusowymi. Wśród chorych na grypę 
pandemiczną wymagających hospitalizacji i leczonych lekami przeciwwirusowymi umiera 
7%, ale pośród tych przyjmowanych na oddział intensywnej terapii śmiertelność waha się od 
14% do 25%. Bez leczenia przeciwwirusowego u chorych wymagających hospitalizacji 
śmiertelność może nawet wynosić ponad 44%. 
Przyczyny zgonów w obu odmianach grypy mogą być odmienne - w grypie sezonowej przede 
wszystkim są to powikłania pogrypowe, głównie wtórne bakteryjne zapalenie płuc, natomiast 
w grypie pandemicznej A/H1N1v głównym powikłaniem jest wczesne zapalenie płuc z 
niewydolnością oddechową oporną na leczenie wywołane przez tego wirusa grypy.  
 
11. Czy zjadliwość wirusa A/H1N1v może się zwiększyć? 
Podtyp A/H1N1 wirusa grypy jest znany z szybkich zmian, a im więcej wirusa krąży w 
populacji, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dojdzie do istotnej zmiany. 
Dodatkowym problemem jest występowanie zakażeń międzygatunkowych – np. zarażenie 
świń przez ludzkie i ptasie wirusy grypy, co umożliwia wymienię materiału genetycznego i 
powstawanie nieznanych dotąd podtypów wirusa. W Norwegii wykryto niedawno epidemię 
grypy A/H1N1v u trzody chlewnej na farmach, a źródłem zakażenia zwierząt byli chorzy 
ludzie. Sytuacja wymaga więc ścisłego monitorowania. 
Istnieje natomiast realne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa A/H1N1v opornego na leki 
przeciwwirusowe, gdyż masowe, niekontrolowane ich stosowanie może prowadzić do selekcji 



opornych szczepów. Takie szczepy A/H1N1v już się pojawiły, ale na szczęście na razie to 
niewielki procent krążących w populacji wirusów, a ich zakaźność jest mniejsza. 
 
12. Jakie są skuteczne metody zapobiegania zachorowaniom na grypę? 
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę (choć nie w 100%) – 
zarówno sezonową, jak i pandemiczną - są szczepienia ochronne. Chronią nie tylko osoby 
zaszczepione, ale także innych w ich bliskim otoczeniu poprzez ograniczenie szerzenia się 
wirusa. Korzyści ze szczepienia są tym większe, im: 
- sezon grypowy jest cięższy (tzn. im więcej osób choruje, czego nigdy nie można precyzyjnie 
przewidzieć przed jego nadejściem); 
- większe jest ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i powikłań – a to zależy od występowania 
czynników ryzyka medycznego u pacjenta (p. grupy ryzyka powyżej), a także od zjadliwości 
wirusów.  
Korzyści indywidualne wahają się od uniknięcia zachorowania i konieczności leżenia w łóżku 
przez tydzień, przez uniknięcie hospitalizacji z powodu powikłań grypy lub pogorszenia 
przebiegu przewlekłej choroby podstawowej (np. serca, płuc, cukrzycy), aż do zmniejszenia 
ryzyka zgonu. Dzięki szczepieniu ryzyko tych niekorzystnych następstw można zmniejszyć o 
20-85%.  
Dodatkowe korzyści z powszechnych szczepień dla zdrowia publicznego to: 
- ograniczenie szerzenia się zakażeń i zachorowań (dzięki czemu chroni się także osoby, które 
z różnych przyczyn nie mogą być szczepione, np. niemowlęta do 6. mż.); 
- zapobieganie lub przerwanie epidemii. 
W Polsce są dostępne w sprzedaży 3 szczepionki przeciwko grypie sezonowej: Influvac 
(firmy Solvay), Fluarix (firmy GSK) i Vaxigrip (firmy SanofiPasteur). Europejska Agencja 
ds. Rejestracji Leków (EMEA) zarejestrowała do tej pory 3 szczepionki przeciwko grypie 
pandemicznej A/H1N1v dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej: Celvapan 
(firmy Baxter), Focetria (firmy Novartis) i Pandemrix (firmy GSK). Węgierska Agencja ds. 
Rejestracji Laków zarejestrowała natomiast szczepionkę Fluval P (firma Omninvest), która 
jest dopuszczona do użytku tylko na Węgrzech, a ostatnio Francuska Agencja ds.  Rejestracji 
Leków dopuściła na terenie Francji do obrotu szczepionkę pandemiczną Panenza (firmy 
SanofiPasteur).  
 
13. Czy szczepienia to jedyna metoda zapobiegania zachorowaniom na grypę? 
Istnieją także proste metody nieswoiste, stosowane generalnie jako profilaktyka różnych 
zakażeń. Są bardziej kłopotliwe (trudniej ich skrupulatnie przestrzegać w codziennym życiu) i 
nieco mniej skuteczne niż szczepienia, ale w niektórych sytuacjach także pozwalają w 
pewnym stopniu zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę: 
1) higiena rąk – w sezonie grypowym, a zwłaszcza w przypadku bliskiego kontaktu z 
chorym na grypę (np. w domu, pracy, szpitalu, przychodni): częste mycie rąk wodą z 
mydłem, a najlepiej środkiem na bazie alkoholu, po każdym skorzystaniu z toalety, przed 
jedzeniem lub dotykaniem ust i nosa, po powrocie do domu, po toalecie nosa lub zasłanianiu 
ust podczas kichania i kaszlu. Wodą z mydłem ręce należy myć przez 20 sekund, a środek na 
bazie alkoholu wcierać w dłonie, aż wyschnie. Przestrzeganie zasad higieny rąk także przez 
osobę chorą zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby z otoczenia (np. w wyniku 
skażenia klamek i innych przedmiotów zanieczyszczonymi rękami). 
2) maseczka na twarz (np. chirurgiczna, dentystyczna lub inna specjalnego przeznaczenia 
medycznego) – stałe noszenie maseczki w przypadku bliskiego kontaktu z chorym na grypę w 
pomieszczeniu (np. w domu, szpitalu lub przychodni) zmniejsza ryzyko zachorowania. 
Maseczkę powinien nosić także chory na grypę, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia innych. 
Jeśli zachoruje ktoś z domowników, noszenie maseczki w domu i ścisła higiena rąk 



przestrzegane przez wszystkich w domu przez 7 dni mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia i 
zachorowania innych współmieszkańców nawet o ponad 50%, jeśli zostaną zastosowane jak 
najszybciej po wystąpieniu choroby (najpóźniej w ciągu 36 godzin). Maseczki należy często 
zmieniać na nowe, a zużyte wyrzucać do kosza. Noszenie maseczki profilaktycznie na ulicy 
przez zdrowe osoby nie ma natomiast sensu. 
3) izolacja chorych – osoba chora powinna pozostać w domu i ograniczyć swoje kontakty z 
innymi do niezbędnego minimum przez 7 dni lub co najmniej do 24 godzin po ustąpieniu 
gorączki i ostrych objawów ze strony dróg oddechowych (jeśli choroba trwa dłużej niż 6 dni).  
4) inne zasady higieny na czas sezonu grypy – należy: zasłaniać chusteczką usta podczas 
kaszlu i kichania, a następnie wyrzuć ją do kosza i dokładnie myć ręce; po oczyszczeniu nosa 
wyrzucić chusteczkę do kosza i dokładnie umyć ręce; unikać kontaktu twarzą w twarz z 
innymi osobami; unikać tłumu i masowych zgromadzeń; unikać dotykania niemytymi rękami 
ust, nosa i oczu; często dokładnie wietrzyć pomieszczenia. 
Ponieważ szczepienie przeciwko grypie nie daje 100% gwarancji ochrony przed chorobą, nie 
zwalnia z przestrzegania przedstawionych powyżej ogólnych zasad higieny. 
 
14. Czy szczepionki przeciwko grypie są bezpieczne? 
Szczepionki przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej zarejestrowane w Europie zawierają 
nieaktywny (zabity) wirus lub tylko jego białka zewnętrzne. Nie mogą więc wywołać grypy, 
bo taki wirus nie jest zdolny do zakażenia. Podaje się je w zastrzyku domięśniowym. Skład 
szczepionek przeciwko grypie sezonowej jest co roku aktualizowany na podstawie zaleceń 
WHO i przynajmniej jeden z 3 rodzajów wirusa, z których się je wytwarza, jest zmieniany, 
aby skuteczność szczepienia w nadchodzącym sezonie była optymalna. Rejestracja 
jakiejkolwiek szczepionki przez Europejską Agencją ds. Rejestracji Leków (EMEA) jest 
gwarancją, że produkt jest wystarczająco bezpieczny, aby dopuścić go do stosowania w 
krajach Unii Europejskiej.  
Szczepionki przeciwko grypie sezonowej są produkowane i stosowane od prawie 60 lat. 
Badania kliniczne i obserwacje po podaniu setek milionów dawek dowiodły, że są bezpieczne 
dla dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży, chorych przewlekle, a nawet osób z upośledzoną 
odpornością. Najczęstsze działania niepożądana o udowodnionym związku przyczynowym z 
podaniem szczepionki obejmują:  
1) reakcje miejscowe (ok. 65% szczepionych): ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia – zazwyczaj o niewielkim nasileniu, ustępujące samoistnie w ciągu 1-2 dni;  
2) reakcje ogólne (mniej niż 15% szczepionych) – niewysoka gorączka, złe samopoczucie, 
ból głowy, ból mięsni i stawów; nasilenie objawów jest niewielkie i ustępują one po 1-2 
dniach. Reakcje ogólne częściej występują u małych dzieci i osób szczepionych przeciwko 
grypie pierwszy raz. 
Szczepionki przeciwko grypie pandemicznej A/H1N1v są skonstruowane według ej samej 
zasady i produkowane według podobnej technologii, jak szczepionki przeciwko grypie 
sezonowej (proces przypomina coroczną zmianę rodzaju wirusa w szczepionce). Gremia 
ekspertów, organizacje międzynarodowe (WHO, ECDC) i agencje rejestracyjne (np. 
europejska EMEA, amerykańska FDA) spodziewają się więc podobnego profilu 
bezpieczeństwa. Wskazywały na to także badania kliniczne aktualnie zarejestrowanych, jak i 
wcześniej przygotowywanych szczepionek pandemicznych (przeciwko grypie ptasiej 
A/H5N1), przeprowadzone u kilku tysięcy osób (głównie dorosłych i w podeszłym wieku). 
Jedyna różnica polegała na częstszym występowaniu opisanych powyżej łagodnych 
miejscowych i ogólnych odczynów poszczepiennych po szczepionkach pandemicznych 
zawierających adiuwanty (p. niżej). Badania kliniczne zarejestrowanych aktualnie 
szczepionek pandemicznych u dzieci - zwłaszcza najmłodszych - nie są jeszcze kompletne i 
nadal trwają dodatkowe obserwacje w większej populacji. Podczas rejestracji korzystano 



natomiast z wyników wcześniejszych badań szczepionek przeciwko ptasiej grypie A/H5N1 u 
dzieci od 6. miesiąca życia i od 3. roku życia. Z wyjątkiem rodzaju wirusa miały one bowiem 
taki sam skład, jak dziś zarejestrowane szczepionki przeciwko grypie pandemicznej 
A/H1N1v. Nie przeprowadzono natomiast badań szczepionek pandemicznych u kobiet w 
ciąży, ale wstępne obserwacje z krajów, które rozpoczęły już masowe kampanie szczepień nie 
ujawniły niepokojących lub niespodziewanych sygnałów. Szczepienie kobiet w ciąży 
dodatkowo chroni także przed zachorowaniem ich dzieci w pierwszych 6 miesiącach życia. 
Substancje uzupełniające wchodzące w skład niektórych szczepionek pandemicznych (p. 
niżej) - zabezpieczające sterylność preparatu (tiomersal) i adiuwanty – są oficjalnie 
zarejestrowanymi składnikami szczepionek. Były od wielu lat stosowane w innych 
szczepionkach i mają udowodnione bezpieczeństwo (p. niżej).  
Wiele instytucji w Europie (EMEA, ECDC), na świecie (WHO) i w poszczególnych krajach, 
w których prowadzi się akcję masowych szczepień przeciwko grypie pandemicznej, ściśle 
monitoruje bezpieczeństwo szczepionek i współpracuje w ramach systemu wczesnego 
wykrywania oraz ostrzegania przed ewentualnymi ciężkimi działaniami niepożądanymi. Do 
tej pory w wielu krajach podano już kilka milionów dawek szczepionek przeciwko grypie 
pandemicznej zarejestrowanych przez EMEA (a także innych producentów) i nie zanotowano 
żadnych niepokojących sygnałów. Obserwacje te potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia 
ekspertów i dane naukowe, że profil bezpieczeństwa jest podobny do bezpieczeństwa 
szczepionek przeciwko grypie sezonowej. Nie zarejestrowano także zgłoszeń ciężkich działań 
niepożądanych u kobiet w ciąży.  
 
15. Jak często zdarzają się ciężkie działania niepożądane po zastosowaniu szczepionek 
przeciwko grypie? 
Bardzo rzadko po szczepieniu przeciwko grypie - zarówno szczepionkami sezonowymi, jak i 
pandemicznymi – u osób czulonych na składniki szczepionki mogą wystąpić reakcje 
alergiczne, w tym ciężkie z wstrząsem włącznie. Z tego powodu kwalifikacje do szczepienia 
musi przeprowadzić lekarz, a szczepienia należy wykonywać w odpowiednio wyposażonych 
miejscach (np. gabinet lekarski, szpital), w których w razie wystąpienia ciężkiej reakcji 
alergicznej można szybko udzielić specjalistycznej pomocy i podać odpowiednie leki. 
Właściwe leczenia jest skuteczne - objawy szybko i całkowicie ustępują. Ryzyko ciężkiej 
reakcji alergicznej po szczepieniu przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej jest większe u 
osób, u których w przeszłości wystąpiła już taka ciężka reakcja alergiczna lub wstrząs, 
szczególnie po zjedzeniu jaj kurzych.  
Najwięcej emocji budzi hipotetyczny związek szczepienia przeciwko grypie z 
występowaniem choroby neurologicznej w postaci znacznego osłabienia mięśni lub 
niedowładu (paraliżu) kończyn - zespołu Guillaina i Barrégo (ZGB). ZGB występuje u 
dorosłych z częstością 1-2/100 000 na rok, a jego przyczyny nie są znane. Przypuszcza się, że 
choroba ma związek z różnymi zakażeniami, najczęściej ze szczególnym rodzajem biegunki 
bakteryjnej lub zakażeniem górnych dróg oddechowych (w tym także zachorowaniem na 
grypę), które powodują, że własny system odpornościowy człowieka zaczyna atakować 
nerwy. U większości chorych objawy ustępują całkowicie po kilku tygodniach, ale u 
pozostałych niedowład się nie cofa. Po zastosowaniu w 1976 roku w Stanach Zjednoczonych 
szczepionki wyprodukowanej z wirusów grypy wyizolowanych od świni, zaobserwowano 
częstsze występowanie ZGB u szczepionych osób – ryzyko oceniono na 1 dodatkowy 
przypadek na 100 000 zaszczepionych. Ryzyko było większe u osób starszych niż 25 lat. 
Trudno było jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć związek przyczynowy pomiędzy 
szczepionką a niewielkim zwiększeniem ryzyka ZGB podczas tej akcji szczepień. Późniejsze 
obserwacje i badania dotyczące innych szczepionek przeciwko grypie nie potwierdziły 
takiego związku. Badacze angielscy dowiedli ponadto, że ryzyko wystąpienia ZGB było 



prawie 10 razy większe po zachorowaniu na grypę niż po szczepieniu przeciwko grypie 
sezonowej. Bilans ryzyka działań niepożądanych i korzyści zdecydowanie przemawia więc za 
zaleceniem szczepień przeciwko grypie. 
 
16. Media donosiły o zgonach po szczepieniu przeciwko grypie pandemicznej. Czy były 
one spowodowane przez szczepionkę?  
Warto pamiętać, że podczas masowych szczepień milionów osób będzie dochodziło do 
przypadkowej zbieżności szczepienia z różnymi niekorzystnymi zdarzeniami, które 
wystąpiłyby także bez podania szczepionki, w tym zgonów z powodów naturalnych lub 
współistniejących chorób. W każdym takim przypadku odpowiednie instytucje (np. EMEA, 
ECDC, narodowe urzędy rejestracji leków) muszą wyjaśnić czy zachodzi powtarzająca się u 
wielu zaszczepionych tym preparatem osób prawidłowość, wskazująca na związek 
przyczynowo-skutkowy, czy doszło tylko do zbiegu okoliczności – wystąpienia w zbliżonym 
czasie dwóch niezwiązanych ze sobą zdarzeń (co jest najczęstsze). Każde zgłoszenie 
podejrzenia ciężkiego zdarzenia niepożądanego jest bardzo poważnie traktowane i 
natychmiast szczegółowo wyjaśniane. 
W krajach, w których rozpoczęto akcję masowych szczepień przeciwko grypie pandemicznej 
zarejestrowano pojedyncze zgłoszenia zgonów, które wystąpiły w ciągu kilku dni po 
szczepieniu (Szwecja, Niemcy, Francja). W żadnym przypadku nie potwierdzono jednak 
związku przyczynowego ze szczepieniem, a w większości z nich skrupulatne dochodzenie 
wskazało na inną bardziej prawdopodobną przyczynę śmierci (np. ciężką chorobę 
podstawową). W Szwecji na ponad 2 miliony podanych dawek szczepionki zarejestrowano 8 
takich zgłoszeń – wszystkie u przewlekle chorych, w większości starszych osób. Wyniki 
sekcji – dostępne w 4 przypadkach – wykazały inne bardziej prawdopodobne niż szczepienie 
przyczyny. Pomimo, że w Szwecji zaszczepiono już prawie ¼ populacji, liczba zgonów w tej 
grupie nie różniła się od wartości oczekiwanej na podstawie obserwacji poprzedzających 
akcję szczepień (ok. 220 zgonów dziennie). W Wielkiej Brytanii program masowych 
szczepień grup ryzyka rozpoczęto 21 października i do 13 listopada br. nie zarejestrowano 
zgłoszeń zgonów po podaniu szczepionki. 
Ludzie codziennie umierają z różnych powodów, dlatego nie każdy zgon występujący po 
szczepieniu podczas masowych akcji należy automatycznie uznawać za spowodowany przez 
szczepionkę. Obserwacje sprzed rozpoczęcia akcji szczepień przeciwko grypie pandemicznej 
w Wielkiej Brytanii wskazują, że na 10 milionów zaszczepionych osób statystycznie w ciągu 
6 tygodni po szczepieniu można się spodziewać 6 nagłych, niewyjaśnionych zgonów, nie 
mających nic wspólnego ze szczepieniem. Każde takie zgłoszenie jest jednak skrupulatnie 
monitorowane, a związek przyczynowo-skutkowy wyjaśniany przez instytucje 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo szczepień. 
 
17. Czy rzeczywiście producenci nie ponoszą odpowiedzialności za działania 
niepożądane szczepionek pandemicznych? 
Producenci na pewno odpowiadają za wady produktu wynikające z nieprawidłowości podczas 
procesu produkcji szczepionki (czyli złamanie zasad dobrej praktyki wytwarzania [GMP]) lub 
naruszenia kryteriów zatwierdzonych w zarejestrowanej charakterystyce produktu 
leczniczego (ulotka producenta).  
Podczas masowych kampanii szczepień w obliczu nagłego zagrożenia jakim jest pandemia, 
nowo zarejestrowane szczepionki będą pierwszy raz stosowane na tak dużą skalę. 
Teoretycznie mogą się wówczas ujawnić bardzo rzadkie, niespodziewane poważne działania 
niepożądane, które będą skutkować wnioskiem o odszkodowanie. Ponieważ dotychczasowe 
dane naukowe i obserwacje wskazują, że takie ryzyko jest niewielkie (bezpieczeństwo jest 
podobne do szczepionek przeciwko grypie sezonowej), rządy wielu krajów, które organizują i 



prowadzą kampanie szczepień zgodziły się – w drodze wyjątku – wziąć na siebie ewentualnie 
konsekwencje finansowe takich rzadkich zdarzeń, solidarnie dzieląc odpowiedzialność z 
producentami w obliczu wyjątkowej sytuacji. Tamtejsi decydenci zapewne uznali, że 
większym realnym zagrożeniem są skutki pandemii niż teoretyczne niewielkie ryzyko 
związane ze szczepionkami, które zostały oficjalnie zarejestrowane przez EMEA. 
Odpowiedzialność ta obejmuje również konsekwencje ewentualnych odstępstw od 
zarejestrowanych aktualnie zasad stosowania tych preparatów, na przykład podawanie tylko 
jednej dawki zamiast zalecanych dwóch (aby szczepieniami objąć większą grupę osób), czy 
szczepienie kobiet w ciąży i małych dzieci (grup dużego ryzyka), u których doświadczenia z 
tymi szczepionkami są jeszcze ograniczone.  
Takie rozwiązanie jest już od dawna stosowane w wielu krajach (np. Stany Zjednoczone, 
Wielka Brytania), w których prowadzi się koordynowane przez rządy programy 
powszechnych szczepień przeciwko różnym chorobom (np. programy szczepień dzieci). Jest 
ono również korzystne dla osób, które ewentualnie ucierpiałyby w wyniku poważnego 
działania niepożądanego, bo umożliwia im szybkie uzyskanie odszkodowania bez 
wieloletnich procesów sądowych. 
 
18. Dlaczego w niektórych szczepionkach jest tiomersal i czy jest on bezpieczny? 
Tiomersal jest związkiem organicznym rtęci (zawiera ok. 50% etylenu rtęci) o bardzo silnych 
właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Jest obecny w wielodawkowych 
opakowaniach 2 z 3 zarejestrowanych w Europie przez EMEA szczepionek przeciwko grypie 
pandemicznej (w jednej w ilości 2,5 lub 5 μg/dawkę, a w drugiej 50 μg/dawkę) w celu 
zabezpieczenia preparatu przed skażeniem bakteriami podczas produkcji i po rozpuszczeniu 
oraz przygotowaniu do użytku. Jest także w szczepionce pandemicznej produkowanej i 
zarejestrowanej lokalnie na Węgrzech oraz w wielodawkowych opakowaniach szczepionki 
zarejestrowanej we Francji. Tiomersalu nie zawierają natomiast szczepionki dostępne w 
opakowaniach jednodawkowych - 1 z 3 zarejestrowanych w Europie przez EMEA preparatów 
przeciwko grypie pandemicznej i pandemiczna szczepionka francuska oraz żadna z 
dostępnych w Polsce szczepionek przeciwko grypie sezonowej. 
Tiomersal jest stosowany w niektórych lekach i kosmetykach jako środek konserwujący od lat 
30. XX wieku. Po podaniu tiomersalu w dawce zawartej w szczepionkach, etylen rtęci jest 
wydalany w ciągu kilku dni z organizmu nawet u niemowląt, a jego stężenie we krwi nie 
przekracza dopuszczalnych norm ustalonych dla obecnego w środowisku i pożywieniu 
metylenu rtęci (p. niżej). Wiele danych naukowych z kilkunastu badań przeprowadzonych 
niezależnie przez badaczy w różnych krajach wskazuje zgodnie, że ilość tiomersalu 
stosowana w niektórych szczepionkach jest bezpieczna dla ludzi (zarówno dzieci, jak i 
dorosłych, w tym kobiet w ciąży) i nie powoduje działań niepożądanych. Rzadko (1-5% 
młodzieży i dorosłych) stwierdza się skórne reakcje alergiczne w miejscu kontaktu z 
tiomersalem, ale - nawet u uczulonych osób - występują one bardzo rzadko po szczepieniu. W 
odpowiedzi na hipotetyczne zarzuty, wiele badań naukowych potwierdziło również 
bezpieczeństwo szczepionek zawierających tiomersal dla dzieci urodzonych przez kobiety 
zaszczepione podczas ciąży, a także wykluczyło realne ryzyko negatywnego wpływu 
tiomersalu zawartego w szczepionkach na rozwój małych dzieci.  
Najistotniejszym obecnie źródłem narażenia człowieka na rtęć w Europie jest żywność - a 
zwłaszcza niektóre gatunki ryb (np. tuńczyk, miecznik, makrela) i skorupiaków morskich - w 
której rtęć występuje w postaci metylenu. Metylen rtęci, w porównaniu z etylenem, znacznie 
dłużej pozostaje w organizmie człowieka i w odpowiednio dużej dawce może prowadzić do 
zatrucia i uszkodzenia układu nerwowego. Wszystkie normy bezpieczeństwa, także 
wspomniana powyżej norma stężenia we krwi, ustalono dla metylenu rtęci. Biorąc pod uwagę 
stałe narażenie człowieka na rtęć w pożywieniu przez całe życie (głównie w postaci 



metylenu) Połączony Komitet Ekspertów ds. Dodatków do Żywności FAO/WHO (JECFA) 
ustalił w 2004 r. bezpieczną dawkę spożywanej przewlekle w pożywieniu rtęci na 1,6 μg/kg 
masy ciała/tydzień (co odpowiada ilości 96 μg rtęci dla człowieka ważącego 60 kg). Wartość 
ta jest wielokrotnie mniejsza od dawki metylenu rtęci, która prowadzi do zatrucia. 
Uwzględniając tę bezpieczną normę - nawet z pominięciem istotnego faktu, że losy metylenu 
i etylenu rtęci w organizmie człowieka oraz ich efekty biologiczne są różne – eksperci uznali, 
że ilość tiomersalu w szczepionkach jest całkowicie bezpieczna. 
 
19. Co to są adiuwanty i czy te zawarte w niektórych szczepionkach są bezpieczne?  
Adiuwant to substancja, która wzmacnia odpowiedź odpornościową i powoduje, że organizm 
lepiej odpowiada na podaną szczepionkę. Dzięki temu można osiągnąć lepszy efekt 
szczepienia lub uzyskać podobny efekt po kilkukrotnie mniejsze dawce szczepionki. Ta 
ostatnia korzyść ze stosowania adiuwantów ma szczególnie ważne znaczenie w obliczu 
pandemii grypy, gdy w krótkim czasie należy wyprodukować setki milionów dawek 
szczepionki, aby - zgodnie z zaleceniami i oczekiwaniami WHO - szybko zapewnić możliwie 
największej liczbie najbardziej zagrożonych ludzi sprawiedliwy dostęp do tych preparatów i 
zaspokoić potrzeby rządów krajów na całym świecie. Już kilka lat temu, podczas prac nad 
szczepionkami pandemicznymi przeciwko grypie ptasiej A/H5N1, WHO zaleciła 
producentom zastosowania adiuwantów, dzięki którym szczepieniami będzie można objąć 
kilka razy większą liczbę osób. 
Kilka szczepionek przeciwko grypie pandemicznej stosowanych aktualnie na świecie zawiera 
już adiuwanty. W skład 2 z 3 zarejestrowanych przez EMEA w Europie preparatów wchodzi 
roztwór substancji olejowych w wodzie (witamina E i/lub skwalen), a jedna szczepionka 
lokalnie zarejestrowana na Węgrzech zawiera związek glinu.  
Adiuwanty na bazie związków glinu są z powodzeniem stosowane w różnych szczepionkach 
na całym świecie od ponad 60 lat i mają bardzo dobrze udowodnione bezpieczeństwo. 
Nowocześniejsze adiuwanty na bazie skwalenu opracowano ponad 12 lat temu, a ich 
bezpieczeństwo potwierdzono w ponad 70 badaniach klinicznych różnych szczepionek u 
ponad 30 000 osób (w tym noworodków, niemowląt i małych dzieci). Od 1997 roku używa 
się ich w niektórych szczepionkach przeciwko grypie sezonowej dla osób starszych, 
zarejestrowanych w 23 krajach na świecie (w tym w 12 w Europie). Podano już ponad 45 
milionów dawek szczepionek z adiuwantami na bazie skwalenu i nie zarejestrowano żadnych 
niepokojących sygnałów.  
Skwalen jest naturalnym związkiem zawartym w roślinach oraz wytwarzanym w wątrobie 
zwierząt i ludzi. Jest składnikiem budulcowym komórek człowieka i pośrednim produktem 
metabolizmu cholesterolu; stale występuje we krwi ludzi. Jest obecny w tranie, olejach 
roślinnych i oliwie z oliwek, a po spożyciu 60-80% skwalenu wchłania się z przewodu 
pokarmowego. We krwi zdrowych ludzi naturalnie występują więc przeciwciała przeciwko 
skwalenowi, a badania wykazały, że podanie ludziom szczepionki zawierającej skwalen jako 
adiuwant nie zwiększa ich stężenia (tzn. nie powoduje wytwarzania przeciwciał przeciwko 
skwalenowi). 
Hipoteza o rzekomym związku szczepionek zawierających adiuwant na bazie skwalenu z 
występowaniem tzw. zespołu Zatoki Perskiej u żołnierzy walczących podczas pierwszej 
wojny w Iraku i Kuwejcie została obalona już wiele lat temu. 
 
20. Czy szczepionki przeciwko grypie sezonowej chronią przed zachorowaniem na grypę 
pandemiczną A/H1N1v? 
Zdecydowana większość badań przeprowadzonych w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, 
Australii i Kanadzie wskazuje, że dostępne aktualnie szczepionki przeciwko grypie sezonowej 
nie chronią przed zachorowaniem na grypę pandemiczną A/H1N1v. Badania te nie wykazały 



natomiast, aby osoby szczepione przeciwko grypie sezonowej chorowały częściej lub ciężej 
na grypę pandemiczną niż nieszczepione. Jedynie dwa wstępne badania meksykańskie 
sugerowały, że szczepienie przeciwko grypie sezonowej mogło zmniejszyć ryzyko grypy 
pandemicznej, choć sami autorzy zaznaczyli, że ich obserwacje wymagają jeszcze 
potwierdzenia. Mimo, że w tym sezonie epidemicznym grypy na razie w większości krajów 
zdecydowanie dominuje wirus pandemiczny A/H1N1v, eksperci zalecają szczepienia grup 
ryzyka zarówno na grypę pandemiczną, jak i sezonową. Nie można bowiem wykluczyć, że na 
początku 2010 roku kolejną falę zachorowań wywołają typowe wirusy grypy sezonowej. 
 
21. Czy szczepionek przeciwko grypie pandemicznej wystarczy dla wszystkich 
chętnych? 
W tym sezonie niestety nie. Od ogłoszenia pandemii w czerwcu br. to zaledwie kilka 
miesięcy na wyprodukowanie setek milionów dawek szczepionek pandemicznych 
niezbędnych do zaszczepienia choćby tylko grup ryzyka i newralgicznych służb państwowych 
(w tym personelu medycznego). Możliwości producentów są ograniczone. Wiedząc o tym, 
zapobiegliwe rządy wielu krajów już od kilku lat zawierały z nimi umowy na rezerwację linii 
produkcyjnej na wyprodukowanie niezbędnej liczby szczepionek, aby z akcją szczepień 
zdążyć przed falą zachorowań na grypę pandemiczną. Możliwe, że w obrębie Unii 
Europejskiej niewykorzystane zapasy szczepionek pandemicznych będą przekazywane 
krajom członkowskim, w których ich brakuje. 
WHO zaapelowała do producentów i bogatych krajów świata o podarowanie szczepionek 
pandemicznych rządom państw rozwijających się, aby chronić również grupy ryzyka w tych 
najbiedniejszych krajach, których nie stać na zakupienie szczepionek.  
 
22. Dlaczego szczepionka przeciwko grypie pandemicznej nie jest dostępna w aptekach? 
Ponieważ możliwości produkcyjne są ograniczone i przynajmniej w pierwszym sezonie liczba 
dawek szczepionek pandemicznych nie wystarczy dla wszystkich zainteresowanych, WHO 
dbając o sprawiedliwy i równy dostęp do szczepień dla osób najbardziej zagrożonych 
ciężkimi konsekwencjami zachorowania, zaleciła producentom, aby dystrybucja odbywała się 
poprzez zamówienia rządowe. Tylko rządy posiadają bowiem odpowiednie instrumenty 
oddziaływania w zakresie zdrowia publicznego, aby sprawnie zorganizować kampanię 
szczepień przeciwko grypie pandemicznej i dotrzeć w krótkim czasie do wszystkich osób z 
grup największego ryzyka, a także aktywnie zachęcić najbardziej zagrożonych obywateli do 
poddania się szczepieniu. Taka kampania będzie bowiem tym skuteczniejsza, im więcej 
najbardziej zagrożonych osób podda się szczepieniu. Rząd decyduje także, które kluczowe 
służby państwowe objąć kampanią szczepień, aby zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie 
newralgicznych sektorów państwa na czas pandemii grypy.  
W zdecydowanej większości krajów na świecie szczepionki przeciwko aktualnej grypie 
pandemicznej są dystrybuowane poprzez rządy, a kampanie są organizowane przez 
Ministerstwa Zdrowia i odpowiednie, podległe im służby. Szczepienia nie są jednak 
obowiązkowe, a każdy obywatel po uzyskaniu odpowiednich informacji sam podejmuje 
ostateczną decyzję. Powierzenie organizacji kampanii szczepień rządom umożliwia także 
sprawne i sprawiedliwe wykorzystanie niezużytych dawek deficytowego preparatu, które 
mogą być skierowane dla chętnych osób spoza grup największego ryzyka lub przekazane 
innym krajom, w których szczepionek zabrakło lub których nie stać na ich zakup (kraje 
rozwijające się). Dopuszczenie, przynajmniej w pierwszym sezonie, szczepionek 
pandemicznych do wolnej sprzedaży mogłoby skutkować spekulacją lub koniecznością 
zniszczenia niewykorzystanych dawek. 
Wiele szczepionek pandemicznych (np. 2 z 3 zarejestrowanych przez EMEA w Europie) jest 
dostępnych tylko w opakowaniach wielodawkowych, przeznaczonych do masowych akcji 



szczepień, i nie nadają się do sprzedaży w aptekach. Ograniczenie produkcji tylko do takich 
opakowań prawdopodobnie wynikało z konieczności wyprodukowania bardzo dużej liczby 
dawek w ciągu krótkiego czasu, bo produkcja opakowań wielodawkowych jest szybsza i 
tańsza. W Europie tylko jedna szczepionka pandemiczna zarejestrowana lokalnie na 
Węgrzech, dostępna wyłącznie w opakowania jednodawkowych, została tam dopuszczona do 
sprzedaży w aptekach. 
 
23. Które kraje rozpoczęły już szczepienia przeciwko grypie pandemicznej? 
Masowe akcje szczepień grup zwiększonego ryzyka lub większości obywateli przeciwko 
grypie pandemicznej rozpoczęto już w ponad 40 krajach na świecie, w tym w 16 krajach Unii 
Europejskiej (m.in. w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, 
Czechach, Rumunii, na Węgrzech), Serbii, Turcji, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Australii, Chinach.  
 
24. Kogo należy zaszczepić przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej w pierwszej 
kolejności? 
Do grup zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu grypy sezonowej i jej powikłań, którym 
w pierwszej kolejności zaleca się coroczne szczepienie przeciwko grypie sezonowej należą: 
- wszystkie osoby po 50. roku życia (szczególnie powyżej 65 lat); 
- pensjonariusze domów spokojnej starości oraz dzieci i dorośli przebywający w innych 
placówkach przewlekłej opieki medycznej lub opiekuńczych; 
- dzieci i dorośli z przewlekłą chorobą serca (chorobą wieńcową, niewydolnością serca) lub 
płuc (astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli [przewlekła obturacyjna choroba płuc]); 
- dzieci i dorośli z przewlekłą chorobą nerek, wątroby, krwi, układu nerwowego lub z 
niedoborem odporności; 
- wszyscy chorzy na cukrzycę; 
- kobiety w ciąży (lub które w czasie najbliższego sezonu grypowego będą w ciąży);  
- dzieci w wieku od 6 mies. do ukończenia 5. roku życia. 
Szczepienie jest również zalecane osobom, które mogą być źródłem zakażenia ww. osób z 
grup dużego ryzyka:  
- pracownikom domów spokojnej starości lub ośrodków dla przewlekle chorych, osobom 
zapewniającym opiekę domową lub mieszkającym wspólnie z osobami z grup ryzyka; 
- personelowi służby zdrowia (i studentom medycyny odbywającym zajęcia z chorymi); 
- opiekunom, rodzicom i współdomownikom dzieci w wieku do 5. lat (a zwłaszcza do 
ukończenia 6. miesiąca życia). 
Do grup ryzyka grypy pandemicznej, które eksperci WHO i Komitet Zdrowia Unii 
Europejskiej zalecili szczepić w pierwszej kolejności należą: 
- personel służby zdrowia (w celu zapewnienia sprawnej opieki nad chorymi na czas 
pandemii); 
- kobiety w ciąży; 
- dzieci po 6. miesiącu życia i dorośli chorzy na choroby przewlekłe (jak w przypadku grypy 
sezonowej – p. wyżej) lub bardzo otyli. 
Ostateczna decyzja dotycząca priorytetowych grup do szczepienia przeciwko grypie 
pandemicznej zależy jednak od rządów poszczególnych krajów. W miarę dostępności 
szczepionek i przebiegu epidemii mogą one obejmować inne – poza medycznymi - służby 
publiczne newralgiczne dla funkcjonowania państwa, zdrowe dzieci (zwłaszcza do 5. roku 
życia) i młodych dorosłych (do 24. roku życia), a następnie zdrowych dorosłych w wieku 
25-65 lat. 
 
25. Jakie są typowe objawy grypy? 



Nagle pojawiają się: 
- gorączka, dreszcze, ból stawów i/lub mięśni, ból głowy, uczucie rozbicia i osłabienia, złe 
samopoczucie;  
- dodatkowo także ból gardła, katar (zwykle o niedużym nasileniu) i suchy kaszel; 
- powyższym objawom mogą czasem towarzyszyć nudności i/lub wymioty, biegunka, ból 
brzucha. 
Gorączka (zwłaszcza u małych dzieci) może być bardzo wysoka. Choroba zwykle ustępuje 
samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel i złe samopoczucie mogą się utrzymywać nawet dłużej 
niż 2 tygodnie.  
Podobne objawy, oprócz wirusa grypy, wywołuje wiele innych wirusów (tzw. przeziębienie) i 
bakterii, dlatego na ich podstawie nie można jednoznacznie potwierdzić grypy. 
 
26. Jakie są dostępne testy diagnostyczne i kiedy warto je wykonywać? 
U większości chorych nie jest konieczne wykonanie badania w celu wykrycia wirusa grypy, 
bo ich choroba nie przebiega ciężko i ustępuje bez leczenia. Badanie takie należy rozważyć u 
chorych z podejrzeniem grypy, którzy: 
- należą do grupy dużego ryzyka powikłań grypy (p. wyżej); 
- są przyjmowani do szpitala z powodu ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia powikłań 
(np. zapalenie płuc).  
Wynik badania ma w tych przypadkach znaczenie w wyborze leczenia (stosowanie leków 
przeciwwirusowych; p. niżej). W potwierdzeniu zakażenia wirusem grypy mogą pomóc 
szybkie testy wykrywające wirusa grypy w wydzielinie pobranej z gardła i/lub nosa (wymaz z 
nosa lub nosa i gardła, popłuczyny z nosa). Próbkę nakrapia się zgodnie z instrukcją na 
plastykową płytkę i po odpowiednim czasie odczytuje wynik (zmiana koloru lub pojawienie 
się kolorowego paska lub innego znaku). Ponieważ zdolność tych testów do wykrycia 
zakażenia jest bardzo zróżnicowana i daleka od 100%, ujemny wynik nie może być 
podstawą do wykluczenia grypy. Ponadto, nawet dodatni wynik testu nie daje podstaw do 
stwierdzenia czy mamy do czynienia z wirusem grypy A pandemicznej czy grypy A 
sezonowej.  
Najdokładniejszą metodą jest specjalistyczne badanie wykrywające materiał genetyczny 
wirusa grypy w wydzielinie z nosa i gardła. Badanie to wykonują wyznaczone laboratoria 
stacji sanitarno-epidemiologicznych. Oprócz potwierdzenia zakażenia wirusem grypy, 
umożliwia ono także określenie rodzaju wirusa (w tym wariantu pandemicznego A/H1N1v). 
 
27. Jakie są dostępne leki przeciwwirusowe i kiedy warto je zastosować? 
U większości chorych na grypę wystarcza leczenie samych objawów: odpoczynek w łóżku, 
dużo snu, spożywanie dużej ilości płynów i – w razie potrzeby – przyjmowanie leków 
przeciwgorączkowych i przeciwbólowych. 
Dostępne są 2 leki przeciwwirusowe (tzw. inhibitory neuraminidazy) aktywne wobec 
wirusów grypy - blokują ich wnikanie do dróg oddechowych, ograniczając zakażenie i rozwój 
choroby oraz zmniejszając ryzyko powikłań (w tym śmierci). Nie działają one na inne wirusy 
i bakterie. Jeden z nich to oseltamiwir (Tamiflu; kapsułki lub zawiesina doustna), a drugi 
zanamiwir (Relenza; postać wziewna w inhalatorku). Na razie niemal wszystkie wirusy grypy 
pandemicznej A/H1N1v są wrażliwe na oseltamiwir, za to większość wirusów grypy 
sezonowej jest oporna na ten lek. Wszystkie wirusy grypy sezonowej i pandemicznej są 
natomiast wrażliwe na zanamiwir. Oba leki są w Polsce wydawane tylko na receptę po 
decyzji lekarza lub dostępne w szpitalach do leczenia ciężko chorych z powikłaniami grypy.  
Efekt leczenia jest najlepszy, jeśli lek został podany jak najszybciej po zachorowaniu. 
Leczenie zaleca się przede wszystkim: 



- w cięższych przypadkach i w razie wystąpienia powikłań (wskazań do przyjęcia do 
szpitala); 
- gdy objawy grypy się nasilają lub nie ustępują;  
- u osób z grup ryzyka ciężkiego przebiegu choroby (ciężarne, dzieci do ukończenia 2. roku 
życia, dzieci i dorośli przewlekle chorzy [p. wyżej] lub bardzo otyli) – niezwłocznie po 
zachorowaniu na grypę bez względu na nasilenie objawów.  
W przypadku grup ryzyka i w razie wystąpienia powikłań oraz konieczności przyjęcia do 
szpitala leczenie należy rozpocząć niezwłocznie, bez oczekiwania na laboratoryjne 
potwierdzenie zakażenia wirusem grypy. 
 
28. Kiedy chory na grypę powinien się zgłosić ponownie do lekarza lub trafić do 
szpitala? 
Należy się ponownie zgłosić do lekarza lub do szpitala, gdy wystąpią objawy alarmowe: 
- problemy z oddychaniem – ciężki oddech, przyspieszony oddech, głośny lub chrapliwy 
oddech, uczucie braku tchu lub ściskania klatki piersiowej, ból w płucach; 
- pogorszenie świadomości, dezorientacja, letarg, utrata przytomności, drgawki, znaczne 
osłabienie mięśni, paraliż; 
- znacznie mniejsza niż zwykle ilość oddawanego moczu, suchość w ustach, zawroty głowy 
lub omdlenie przy próbie wstania; 
- bardzo wysoka gorączka (ponad 40○C), czerwone, krwiste plamki na skórze; 
- sine zabarwienie warg i skóry wokół ust; krwioplucie; 
- wysoka gorączka i inne ostre objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni. 
 


