
WIRUS GRYPY NA PRZEŁO-
MIE WIEKÓW
Wirus grypy jest znany w społeczeń-
stwie już od czasów starożytnych. 
Pierwsze wzmianki na temat obja-
wów choroby, dzisiaj znanych z grypy, 
można odczytać z zapisków Hipokra-
tesa i Liwiusza z V w. p. n. e. Przez 
kolejne wieki trudno doszukiwać się 
w historii dużej epidemii grypy aż do 
czasów I wojny światowej, gdy wy-
buchła pandemia hiszpanki. Szacunki 
mówią, że zachorowało na nią nawet 
pół miliarda ludzi, co wówczas stano-
wiło ok. 25% ludności świata, a z tego 
zmarło ok. 100 milionów osób. Z tego 
względu jest ona uznawana za naj-
większą pandemię w historii świata. 
Kolejne duże epidemie grypy miały 
miejsce:

• na przełomie lat 60. i 70., tzw. grypa 
Hong Kong, która tylko w Polsce po-
chłonęła 5940 ofiar; 

• w 2003 roku - ptasia grypa; 
• w 2013 roku - świńska grypa.

3 TYPY WIRUSA GRYPY
Wirus grypy jest RNA-wirusem, który 
należy do rodziny Orthomyxoviridae. 
Na jego powierzchni znajdują się dwa 
antygenowe białka: neuraminidaza i he-
maglutynina, które warunkują zjadliwość 
danego wirusa. Wyróżniamy 3 typy wi-
rusa, które wywołują zakażenie u ludzi. 

• Wirus typu A: może on stanowić źró-
dło zakażenia zarówno u ludzi, jak 
i u zwierząt (świń, ptaków, koni, fok, 
wielorybów). Zakażenie nim charak-
teryzuje się najcięższym obrazem kli-
nicznym, a to ze względu na fakt, iż 
wirus ten podlega dużej zmienności 
genetycznej. Stąd też odporność na 
niego w społeczeństwie nie rozwija 
się wystarczająco. Ponadto, to wła-
śnie z tego względu wirusy grypy 
typu A odpowiadają za rozwój naj-
większych epidemii. Uważa się, że wi-
rus AH1N1 to najczęstsza przyczyna 
zachorowania na grypę na świecie 
(szacuje się, że odpowiada nawet za 
80% przypadków).

•  Wirus typu B: stanowi on źródło zakaże-
nia jedynie dla człowieka. Obraz klinicz-
ny choroby jest zazwyczaj łagodniejszy 
niż w przypadku zakażenia wirusem 
grypy typu A, jednak to właśnie wirus 
grypy typu B odpowiada najczęściej 
za rozwój grypy sezonowej.

• Wirus typu C: zakażenie tym typem wi-
rusa grypy ma łagodny przebieg. Naj-
częściej diagnozowany jest u dzieci.

OBJAWY GRYPY
Charakterystyczne dla przebiegu grypy 
jest to, że jej objawy pojawiają się nagle 
i od samego początku przyjmują ostry 
charakter. Do najczęstszych należą: 

• wysoka gorączka (powyżej 39 ºC), 
• silne dreszcze,
• bóle mięśniowe, 
• bóle głowy (najsilniejsze w okolicy 

czoła), 
• suchy, nieproduktywny kaszel, 
• ogólne znaczne osłabienie organizmu 

oraz złe samopoczucie, 

ZDROWIE

GRYPA W DOBIE 
KORONAWIRUSA
Grypa jest wirusową ostrą infekcją zakaźną, atakującą układ oddechowy, na którą, według 
szacunków, rocznie na całym świecie choruje około 100 milionów ludzi, z czego w samej 
Polsce około 4 milionów. Jej śmiertelność szacuje się na ok. 0,5%, przy czym w naszym 
kraju nie przekracza ona zazwyczaj 0,1% wszystkich raportowanych przypadków. W Polsce 
największa zachorowalność na grypę przypada między styczniem a marcem, a niewiele 
mniej jej przypadków jest odnotowywanych również w listopadzie oraz w grudniu. Naj-
skuteczniejszą profilaktyką chroniącą przed zakażeniem wirusem grypy są co sezonowe 
szczepienia. Zwiększają one nie tylko odporność osoby zaszczepionej, ale i osób z jej 
najbliższego otoczenia, a co za tym idzie, zminimalizowane zostaje ryzyko zachorowa-
nia na inne choroby odwirusowe, w tym m. in. na COVID-19, który jest wywołany przez 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
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• nudności, wymioty, a także perma-
nentny brak apetytu,

• grypa najczęściej przebiega bez ka-
taru bądź ma on małą intensywność. 

Zakażenie wirusem grypy wiąże się ze 
sporym ryzykiem wystąpienia powikłań. 
Wynika to z tego, że w trakcie przebiegu 
choroby dochodzi do uszkodzenia ko-
mórek organizmu, do których z łatwo-
ścią mogą wniknąć inne drobnoustroje, 
takie jak bakterie i grzyby. W związku 
z czym do najczęstszych powikłań po-
grypowych należą: 

• wtórne bakteryjne infekcje górnych 
dróg oddechowych (zapalenie płuc 
i oskrzeli), 

• zapalenie mięśnia sercowego i osier-
dzia,

• zapalenie ucha środkowego, 
• zapalenie opon mózgowych.

GRYPA A PRZEZIĘBIENIE - JAK 
ROZPOZNAĆ?
Grypa często mylona jest przez pa-
cjentów ze zwykłym przeziębieniem. 
Różnicowanie pomiędzy tymi dwoma 
stanami chorobowymi jest dość pro-
ste. Przeziębienie przebiega zazwyczaj 

z niezbyt wysoką gorączką (do 38 ºC) 
oraz z mokrym i produktywnym kasz-
lem, a także silnym katarem. W prze-
ciwieństwie do grypy, w trakcie prze-
ziębienia raczej nie występują bóle 
mięśniowo- stawowe, a ogólne rozbi-
cie organizmu nie jest aż tak 

ZDROWIE

Zachorowanie na grypę wiąże się 
z uszkodzeniem wielu komórek organizmu, 
które przez to są znacznie bardziej narażone 

na zakażenie innymi drobnoustrojami, w tym 
bakteriami, grzybami, czy wirusami, w tym 
m. in. koronawirusami. Dlatego szczepienie 
przeciwko grypie może przyczynić się do 
znaczącego zmniejszenia ryzyka zakażenia 

koronawirusami, m.in. SARS CoV-2. 
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bardzo uciążliwe wobec wykonywania 
codziennych obowiązków. 

W celu rozpoznania grypy wykony-
wane są także testy laboratoryjne. Ze 
względu na ich niską skuteczność (ok. 
60%), służą one jedynie do potwierdze-
nia przypuszczeń zakażenia wirusem 
grypy, jakie pojawiły się na podstawie 
występujących objawów. Ta metoda 
jest najczęściej wykorzystywana w le-
czeniu szpitalnym. 

LECZENIE GRYPY
Leczenie grypy polega przede wszyst-
kim na łagodzeniu objawów. W tym 
celu zastosowanie znajdują przede 
wszystkim niesteroidowe leki prze-

ciwzapalne (m. in. ibuprofen, kwas ace-
tylosalicylowy), które oprócz działania 
przeciwzapalnego, działają również 
przeciwbólowo oraz przeciwgorącz-
kowo. 

Coraz większą popularność w leczeniu 
grypy odgrywają leki przeciwwirusowe, 
działające przyczynowo, które po raz 
pierwszy zostały zsyntetyzowane pod 
koniec lat 90. XX wieku. Wśród nich 
wyróżniamy: 

• pochodne adamantanu: mają one 
zdolność do hamowania adhezji 
i wnikania wirusów grypy do ko-
mórek organizmu. Niestety, coraz 
częściej stwierdza się oporność ko-

lejnych wirusów grypy na działanie 
leków z tej grupy (szczególnie wi-
rusów typu A). Ich stosowanie obar-
czone jest dużym ryzykiem wystą-
pienia działań niepożądanych, takich 
jak bóle głowy, senność, biegunki 
i nudności;

• inhibitory neuraminidazy: ich mecha-
nizm działania polega na hamowaniu 
replikacji wirusa grypy w organizmie 
człowieka, dzięki czemu rozwój cho-
roby zostaje szybko zahamowany, 
czas jej trwania ulega skróceniu, a in-
tensywność objawów zmniejsza się. 
Oporność wirusa grypy na leki z tej 
grupy, rozwija się znacznie wolniej 
niż w przypadku pochodnych ada-
mantanu, a co więcej, stosowanie ich 
obarczone jest niewielkim ryzykiem 
wystąpienia działań niepożądanych.

PROFILAKTYKA
Ryzyko zakażenia wirusem grypy moż-
na znacznie ograniczyć, jeśli będziemy 
się stosować do następujących zasad: 

• myj jak najczęściej ręce ciepłą wodą 
z mydłem przez minimum 30 sekund,

• kaszląc i kichając zasłaniaj twarz, naj-
lepiej zgięciem łokciowym, 

• w przestrzeni publicznej ogranicz 
dotykanie ogólnodostępnej infra-
struktury, np. poręczy, klamek, przy-
cisków w komunikacji miejskiej,

• w miarę możliwości unikaj dużych 
skupisk ludzi, 

• w przypadku wystąpienia objawów 
grypy pozostań w domu.

Najskuteczniejszym sposobem na 
zminimalizowanie szansy na zakaże-
nie, a także, jeśli do niego dojdzie, 
zmniejszenie intensywności objawów 
choroby, jest poddawanie się coroczne-
mu szczepieniu przeciwko grypie. Jest 
to bardzo ważne, gdyż jak już zostało 
wspomniane, wirusy grypy mają dużą 
zdolność do zmienności antygenowej, 
dlatego co roku jest tworzona szcze-
pionka przeciwko innym typom wirusa, 

REKLAMA
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które akurat w danym sezonie będą 
aktywne. W Polsce przeciwko grypie 
szczepi się zaledwie niecałe 4% społe-
czeństwa. Wskaźnik ten w krajach Eu-
ropy Zachodniej jest kilkadziesiąt razy 
większy i waha się zazwyczaj między 
50 a 60%, a w Wielkiej Brytanii jest na-
wet większy niż 70%. Można przypusz-
czać, że świadomość społeczeństwa 
w naszym kraju nt. znaczenia szczepień 
dla własnej i zbiorowej odporności jest 
nadal niewielka. Szczepieniom ochron-
nym przeciwko grypie powinny bez-
względnie poddawać się: 

• osoby z obniżoną odpornością (np. 
poddający się chemioterapii, glikor-
dykosteroidoterapii, zakażone wiru-
sem HIV),

• dzieci od 6. miesiąca życia i osoby 
starsze powyżej 60. roku życia, ze 
względu na fizjologicznie obniżoną 
odporność, 

• osoby, które ze względu na stanowi-
sko pracy mają kontakt z dużą liczbą 
osób (służba zdrowia, nauczyciele, 
przedszkolanki).

GRYPA A COVID-19
Rozpoznanie grypy w obliczu epidemii 
koronawirusa SARS CoV-2 wydaje się 
być trudnym zadaniem. Zakażenie tymi 
wirusami objawia się bardzo podobnie: 
dusznościami, suchym kaszlem, wyso-
ką gorączką. Jednym ze sposobów na 
uchronienie się przed zachorowaniem 
na COVID-19 jest zaszczepienie się prze-
ciwko grypie. Wszystko dlatego, że po 
szczepieniu podwyższeniu ulega od-
porność organizmu, a co za tym idzie 
zmniejsza się ryzyko rozwoju innych 
infekcji, w tym tych zainicjowanych 
przez koronawirusa. Po drugie, zacho-
rowanie na grypę wiąże się z uszkodze-
niem wielu komórek organizmu, które 
przez to są znacznie bardziej narażone 
na zakażenie innymi drobnoustrojami, 
w tym bakteriami, grzybami, czy wi-
rusami, w tym m. in. koronawirusami. 
Dlatego szczepienie przeciwko grypie 
może przyczynić się do znaczącego 

zmniejszenia ryzyka zakażenia korona-
wirusami m. in. SARS CoV-2. 

PRZEDE WSZYSTKIM 
EDUKACJA
Szczepienie przeciwko wirusowi grypy 
jest najlepszą metodą pozwalającą na 
zmniejszenie ryzyka zachorowania na 
chorobę, którą wywołują. Co więcej, pod-
dawanie się corocznym szczepieniom 
sprzyja podnoszeniu odporności całego 
organizmu, dzięki czemu zminimalizowa-
ne zostaje ryzyko infekcji innymi drobno-
ustrojami, w tym koronawirusem SARS 

CoV-2, który jest przyczyną aktualnie 
trwającej pandemii. Niestety, w Polsce 
odsetek osób poddających się szcze-
pieniom przeciwko grypie jest niewielki. 
W związku z tym istotne jest edukowanie 
społeczeństwa w kwestii korzyści pły-
nących ze szczepienia przeciwko gry-
pie. Pozwoli to na znaczne zmniejszenie 
liczby infekcji, zminimalizowanie rozwoju 
powikłań, a także wzrost ogólnej odpor-
ności społeczeństwa. 

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki
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Postać chelatu oraz unikalna technologia mikropeletek 

 

to wyższe wchłanianie i lepsza tolerancja

Pomaga chronić przed infekcjami 

Wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego

Skład: Skrobia kukurydziana, diglicynian cynku; składnik otoczki kap-
sułki: żelatyna; substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystalicz-
na; substancja glazurująca: szelak; barwniki: tlenki i wodorotlenki 
żelaza, dwutlenek tytanu. Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera: cynk 
25mg (84mg diglicynianiu cynku) (250%)*. 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. 

Zawartość składników w 1 kapsułce (w zalecanej dziennej porcji): di-
glicynian cynku – 84mg, w tym: cynk – 25mg (250% referencyjnej 
wartości spożycia). 

Działanie: Cynk w postaci chelatu o przedłużonym uwalnianiu to naj-
większa zaleta suplementu diety Cynek+Forte. Cynk to składnik, 
który przyczynia się do prawidłowej pracy układu immunologiczne-
go. Ponadto pierwiastek ten wspomaga utrzymanie skóry
i jej wytworów (włosy, paznokcie) w dobrej kondycji. Produkt o wy-
sokiej zawartości cynku. 

Zastosowanie: Suplement diety Cynek+Forte przeznaczony do sto-
sowania jako uzupełnienie codziennej diety w cynk. 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety.
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