
CZTEROWALENTNE SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE 
nowy standard w profilaktyce grypy 

 
 
Grypa jest chorobą poważną, której powikłania mogą być śmiertelne. Szczególnie narażone są osoby 

z grup ryzyka: dzieci, seniorzy i osoby chorujące przewlekle.1 
 
Każdego roku na świecie, epidemie grypy obejmują 5-15 % populacji, powodując ok. 3 mln ciężkich 

zachorowań i 250 000 do 500 000 zgonów.2 W Polsce dostępne dane publikowane są przez Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego - PZH i wskazują na wzrastające z roku na rok statystyki.3 
 

1.09 -31.08 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

zachorowania 2 761 523 3 774 798 4 069 654 

zmiana  
 

37% 8% 

hospitalizacje 9 374 12 227 16 156 

zmiana  
 

30% 32% 

zgony 15 11 140 
 

Porównanie liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, hospitalizacji z powodu grypy 
i podejrzeń grypy oraz zgonów z powodu grypy w 3 ostatnich sezonach3 

 
Szczepienie jest najskuteczniejszą i uznaną metodą zapobiegania grypie i jej powikłaniom.4 

Dostępne dotychczas w Polsce trójwalentne szczepionki przeciw grypie zawierają dwa wirusy grypy typu A 
oraz jedną linię wirusa grypy typu B. 

 
Czterowalentne szczepionki przeciw grypie są odpowiedzią na zmieniającą się w ostatnich latach 

epidemiologię grypy, a w szczególności fakt jednoczesnego krążenia w populacji obu linii wirusa grypy typu 
B: Yamagata i Victoria.5 W Europie grypa typu B odpowiada za ok. 23% potwierdzonych przypadków 
zachorowań na grypę.6 W czasie dwóch ostatnich sezonów w Polsce wirus grypy typu B był odpowiedzialny za 
blisko 50% potwierdzonych przypadków zachorowań na grypę.3 

 
Czterowalentne szczepionki przeciw grypie to najszersza dostępna ochrona i nowy standard na rynku 

szczepień przeciw grypie. Dzięki nim wyeliminowane zostało ryzyko niewłaściwego doboru szczepu grypy 
typu B do szczepionki.5,6 

 
Szersza ochrona pozwoli dodatkowo zredukować medyczne i ekonomiczne konsekwencje grypy.  

Stosowanie szczepionek czterowalentnych zamiast szczepionek trójwalentnych może umożliwić w ciągu 10 lat 
w Europie dodatkową redukcję nawet o 1,6 mln przypadków grypy, 37 300 hospitalizacji i 14 800 zgonów.7  

 
Czterowalentne szczepionki przeciw grypie dostępne są na świecie i coraz szerzej stosowane od 

2013r. Są one powszechnie rekomendowane przez najważniejsze instytucje zdrowia publicznego na świecie           
i w Europie: WHO SAGE (Strategic Advisory Group of Experts)8, CDC (Advisory Committee on Immunization 
Practices, ACIP)9, ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).10 

 

 
W wielu krajach, w których szczepionki czterowalentne są dostępne, istnieją już lokalne rekomendacje 

oraz refundacja dla pacjentów z grup ryzyka np. Wielka Brytania11, Kanada12 i Australia13 (dzieci, seniorzy). 
 

Czterowalentne szczepionki przeciw grypie to nowy standard w profilaktyce grypy. 
 
 



W listopadzie 2016 roku w Polsce został zrejestrowany produkt VAXIGRIP TETRA®  

NOWA CZTEROWALENTNA INAKTYWOWANA SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE (QIV)14  
produkcji firmy Sanofi Pasteur, która ma od sezonu 2017/2018 zastąpić  

oferowaną do tej pory trójwalentną szczepionkę Vaxigrip 
 

1. Szczepionka VaxigripTetra® umożliwia ochronę przed zakażeniami wywołanymi przez 4 szczepy wirusa 
grypy: 

 dwa szczepy typu A (A/H1N1 i A/H3N2), 

 dwie linie wirusa grypy typu B (Victoria i Yamagata). 
 

2. VaxigripTetra® to szczepionka przeciw grypie najlepiej dostosowana do obecnej sytuacji 
epidemiologicznej i najszersza dostępna ochrona przed grypą dla pacjentów od ukończenia 3 r.ż. 
 

3. Wysoka immunogenność i bezpieczeństwo tej szczepionki zostały potwierdzone w szerokim programie 
badań klinicznych, obejmujących wszystkie grupy wiekowe oraz pacjentów z grup ryzyka powikłań 
pogrypowych.15-19 
 

4. Szczepionka VaxigripTetra® indukuje znacząco wyższą odpowiedź immunologiczną niż szczepionka 
Vaxigrip w odniesieniu do wirusa typu B, którego nie było w składzie szczepionki Vaxigrip.15,18,19 
 

5. Profil bezpieczeństwa szczepionki VaxigripTetra® jest porównywalny ze szczepionką Vaxigrip.14-19 
 

6. Szczepionka VaxigripTetra® powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie lidera rynkowego, jakim 
do tej pory była trójwalentna szczepionka przeciw grypie Vaxigrip i firma Sanofi Pasteur.  

 
 

VaxigripTetra® to nowy standard w profilaktyce grypy. 
W sezonie 2017/2018 szczepionka ta będzie dostępna również w Polsce. 

Warto skorzystać z tej najszerszej możliwej ochrony przeciw grypie. 
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Do niniejszego dokumentu dołączono Charakterystykę Produktu Leczniczego szczepionki VaxigripTetra, która stanowi jego integralną część. 
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