
          
 

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną przenoszoną głównie drogą kropelkową i kontaktową [1]. 

Każdego roku na świecie wirusem grypy zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30% dzieci [2]. 

Epidemie grypy powodują 250.000-500.000 zgonów w skali globalnej oraz średnio 38.500 zgonów                

w Europie [3]. Grypa wywoływana jest przez trzy typy wirusa grypy: typ A, B i C. Wirusy typy A (głównie 

A/H1N1 i A/H3N2) w wyniku skoku antygenowego mogą być przyczyną pandemii, natomiast wirusy typu B 

(dwie linie Yamagata i Victoria) [1], co 2-4 lata są przyczyną epidemii [4].  

 Europejskie dane  z nadzoru wirusologicznego w latach 2003-2016 wskazują na fakt, iż wirus 

grypy typu B  jest przyczyną średnio 23% wszystkich potwierdzonych przypadków grypy [5-7].                 

W Polsce liczba potwierdzonych laboratoryjnie zachorowań na grypę w sezonie 2015/2016 wynosiła 668, 

z czego  50,9% wywołanych było wirusem grypy typu B [9].  Dane te stanowią „wierzchołek góry 

lodowej”, bo wiele przypadków zachorowań na grypę  nie jest diagnozowanych lub pacjenci z łagodniejszą 

postacią zakażenia nie zgłaszają się po porady medyczne. 

Linie wirusa grypy typu B (Yamagata i Victoria) krążą wspólnie podczas każdego sezonu 

grypowego w Europie od roku 2001, przy czym w niektórych sezonach obserwowane jest dominujące 

występowanie jednej z linii [5-8]. Przewidywanie tego, która linia wirusa grypy typu B będzie dominować 

w danym sezonie stanowi wyzwanie i nie zawsze okazywało się być  trafne [5,8].   

Zjawisko to było przesłanką opracowania czterowalentnych szczepionek  przeciw grypie, które  

zawierają dwa szczepy wirusa grypy typu A (A/H1N1 i A/H3N2) oraz obie linie wirusa grypy typu B 

(Yamagata i Victoria) [4,5].  W dostępnych dotychczas w Polsce trójwalentnych szczepionkach przeciw 

grypie obecne są dwa wirusy grypy typu A oraz jedna linia wirusa grypy typu B. Biorąc pod uwagę możliwe 

niedopasowanie składu szczepionki,  związane z niewłaściwym doborem linii wirusa grypy typu B, 

szczepionki czterowalentne to rozwiązanie eliminujące  to ryzyko i  zapewniające szerszą ochronę przed 

zachorowaniem w porównaniu do szczepionek trójwalentnych [4,5]. 

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) [10], CDC ACIP (Advisory Committee 

on Immunization Practices) [11], ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) [12]. 

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

rekomendacje oraz refundacja dla pacjentów z grup ryzyka np. Wielka Brytania [13], Kanada [14]               

i Australia [15].  

 

Rekomendacje dotyczące stosowania czterowalentnej szczepionki przeciw grypie w Polsce: 

„Ze względu na szerszą ochronę oraz porównywalne bezpieczeństwo zaleca się 

stosowanie czterowalentnej szczepionki przeciw grypie zamiast szczepionki 

trójwalentnej, w sytuacji, gdy obie szczepionki są dostępne. 

Szczepienie z użyciem szczepionki czterowalentnej przeciw grypie zaleca się u 

wszystkich osób (po ukończeniu 6 miesiąca życia), które chcą uniknąć zachorowania     

i nie mają przeciwwskazań do szczepienia.” 
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