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Najważniejsze fakty dotyczące grypy sezonowej

Co roku choruje na grypę
• 5 – 10% dorosłych
• 20 – 30% dzieci

Co roku 3 – 5 milionów osób ciężko choruje na
grypę
• > 3.5 millionów osób w UE jest hospitalizowanych

Co roku umiera na świecie z powodu grypy
250.000 do 500.000 osób
• > 170.000 osób w UE

Piśmiennictwo: 1. Światowa Organizacja Zdrowia. Broszura informacyjna nr 211
(www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/)
4

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę
Średnia dzienna zapadalność (na 100tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2016/17
w porównaniu z sezonami 2012/13 - 2015/16 (www.pzh.gov.pl)

1.09 -31.03
zachorowania
zmiana
hospitalizacje
zmiana
zgony

2013/2014
1 948 093
6 567
14

Meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH dostępne na www.pzh.gov.pl

2014/2015
2 788 911
43%
9 013
40%
10

2015/2016
3 070 082
12%
12 309
35%
111

2016/2017
3 793 770
25%
13 779
16%
24
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W Polsce rośnie liczba zgłaszanych przypadków zachorowań
i hospitalizacji z powodu grypy i podejrzeń zachorowań na grypę
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Publikowane
statystyki dotyczące
zachorowań i
zgonów z powodu
grypy
Realne
statystyki
dotyczące
zachorowań i
zgonów z
powodu grypy

Realna wiedza na
temat grypy, powikłań
i szczepień

Uświadomione
korzyści ze szczepień
Błędne przekonania,
powtarzane mity i lęki
Nieuświadomione
korzyści ze
szczepień

zgonów rocznie1
W EUROPIE prawie 40 000

Kobiety w ciąży

przedwczesnych zgonów
rocznie wynika z przyczyn
związanych z grypą3

Osoby starsze >65 lat

0,25–0,5 mln

Pracownicy służby
zdrowia

3–5 mln

przypadków o ciężkim
przebiegu rocznie1

Osoby przewlekle chore

Niemowlęta/Dzieci
(6 miesięcy–5 lat)

Grypa: choroba wysoce zakaźna, częsta i poważna

Bezpośrednia i
pośrednia droga szerzenia
się infekcji1,2

Roczna częstość
zachorowań:

5%–10% u osób dorosłych
20%–30% u dzieci

1) WHO 2014. Influenza Factsheet 211. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ 2) WHO WER. 2012;87(47):461–476. 3) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i
Kontroli Chorób (ECDC), Influenza remains a threat, 2012. http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/key_messages/pages/key_messages_2.aspx [Ostatni
dostęp: styczeń 2017]
SPGLB.VAXIQ.16.09.0173
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Grypa jest niebezpieczna
ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań
●

Ryzyko wystąpienia powikłań jest najwyższe u małych dzieci, osób
starszych, osób z chorobami przewlekłymi i u kobiet w ciąży
● ponad 90% wszystkich zgonów związanych z zapaleniem płuc i grypą
dotyczy osób starszych i osób z innych grup ryzyka
● inne grupy ryzyka to: osoby z chorobami nerek, z cukrzycą, z obniżoną
odpornością

●

Najczęstszym powikłaniem grypy jest zapalenie płuc
● najczęściej spowodowane wtórnym zakażeniem bakteryjnym
● pierwotne wirusowe zapalenie płuc występuję rzadko ale śmiertelność
jest bardzo wysoka

●

Poważnymi powikłaniami grypy są np:
● zaostrzenie chorób przewlekłych (POChP, astma, niewydolność serca)
● zapalenie mięśnia serca
● zapalenie osierdzia

Plotkin SA, Vaccines, 2008: 259–290; WER2005; 33(80):279–87; Cox N, Subbarao K. Lancet 1999; 354: 1277–1282.
|
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Najważniejsze fakty dotyczące grypy sezonowej #4

Zalecenia WHO1
Grupy osób, w których należy stosować szczepienie przeciw grypie:

● Osoby narażone na duże ryzyko powikłań:
● kobiety w ciąży (najwyższy priorytet)
● dzieci w wieku od 6 do 59 miesiąca życia:
• Dzieci od 6 do 23 miesiąca życia
• Dzieci w wieku 2–5 lat
● osoby w podeszłym wieku (>65 lat)
● osoby z chorobami przewlekłymi
(cukrzyca, przewlekłe choroby serca lub płuc, HIV/AIDS)
● osoby podróżujące za granicę wspólnie z którąkolwiek z osób wymienionych
powyżej

● Osoby narażone na duże ryzyko ekspozycji i/lub mogące przenosić
grypę na osoby z grupy podwyższonego ryzyka powikłań grypy:
● pracownicy służby zdrowia
Światowa Organizacja Zdrowia. Broszura informacyjna nr 211 (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/); Tygodniowe Sprawozdanie
Epidemiologiczne WHO, nr 47, 23 listopada 2012 r., 87, 461–476 www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf
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Grypa wystepuje na całym świecie z dwoma pikami
sezonowymi na półkulach północnej i południowej

W klimacie umiarkowanym na
półkuli północnej epidemie
występują głównie w okresie
zimowym (grudzień–marzec)
W regionach tropikalnych
ogniska zachorowań
występują nieregularnie,
przez cały rok
W klimacie umiarkowanym na
półkuli południowej epidemie
występują głównie w okresie
zimowym (czerwiec–wrzesień)

Piśmiennictwo: 1. Światowa Organizacja Zdrowia. Broszura informacyjna nr 211 (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/)
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WHO modyfikuje zalecenia dotyczące
składu szczepionek dwa razy do roku
WHO

Producenci szczepionek
Wstrzykiwanie wirusa
szczep. do zarodków
kurzych

Identyfikacja
krążącego
wirusa

LUTY

● Od roku 1999 w dwukrotnie w
każdym roku przedstawiane są
zalecenia dotyczące składu dwóch
szczepionek:2

Inkubacja
przez 2-3
dni

Przygotowanie wirusa
szczepionkowego (bezpiecznej
wersji wirusa dla producentów
szczepionek)

● W lutym – zalecenia na
następny sezon na półkuli
północnej
● We wrześniu – zalecenia na
następny sezon na półkuli
południowej

Po inkubacji otrzymuje się miliony
wirusów szczepionkowych

● Wybór ten nie zawsze odzwierciedla

Hybryda

szczep krążący w następnym
sezonie, co prowadzi do
niedopasowania szczepionki.1

Zabicie wirusów i oczyszczenie

Przygotowanie
reagentów do
badania stężenia
antygenów
szczepionkowych

Testowanie
za pomocą
reagentów
Mieszanie
napełnianie i
pakowanie

Produkcja
antygenów
szczepionkowych

WRZESIEŃ

1. Hannoun C. Expert Rev Vaccines 2013; 12(9):1085. 2. WHO
Weekly reports, nr 40, 2 października 1998 r., 73, 305
(www.who.int/docstore/wer/pdf/1998/wer7340.pdf)
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Nowe rekomendacje WHO dotyczące składu
szczepionek przeciw grypie w sezonie 2017/2018
Rekomendacje WHO dotyczące składu szczepionek przeciw grypie
w sezonie 2017/2018 na Półkuli Północnej:
Dla szczepionek trójwalentnych przeciw grypie:
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - like virus
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - like virus
B/Brisbane/60/2008 (Victoria) - like virus

NOWE WIRUSY

Dodatkowo dla szczepionek czterowalentnych przeciw grypie:
B/Phuket/3073/2013 (Yamagata) - like virus

Koniec „ery” panowania wirusa A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
który od 2009 był szczepem A/H1N1 dominującym w populacji
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/candidates_reagents/2017_8_north
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Występują 3 typy wirusa grypy,
ale tylko dwa mają znaczenie kliniczne: A i B

GRYPA TYPU A

GRYPA TYPU B

Gatunki będące
rezerwuarem

Rezerwuar ptasi
Adaptacja do świń, ludzi,
koni i innych ssaków

Ludzie
Obserwowano przypadki u fok, lecz nie
występuje adaptacja do innych gatunków

HA/NA

18 podtypów HA i 11 NA

1 HA i NA, ale antygenowo odrębne
linie (Victoria i Yamagata)

Przesunięcie
antygenowe

Mutacja
Rearanżacja genetyczna

Mutacja Rearanżacja genetyczna
HA i NA ewoluują wolniej
niż w przypadku wirusa grypy typu A

Skok
antygenowy

Mutacja Rearanżacja genetyczna
z wirusami grypy ptasiej lub świńskiej:
Ryzyko pandemii

Nie wywołują pandemii grypy*, ale co 2-4
lata są przyczyną epidemii.

Krążenie wśród
ludzi

Dominacja jednego podtypu
A (H1N1) lub A (H3N2)
w danym sezonie epidemicznym

Jednoczesne krążenie linii Yamagata i
Victoriaw danym sezonie epidemicznym:
możliwa rearanżacja

*Ze względu na brak rezerwuarów innych niż ludzie oraz związanych z tym skoków antygenowych, które prowadzą do pandemii wywoływanej
przez wirusy grypy typu A

Piśmiennictwo: 1. van de Sandt CE i wsp. Future Microbiol 2015; 10(9):1447
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Pojawiły się dwie linie szczepów typu B
Wirus grypy typu B

1940

● Wirus grypy typu B został wyizolowany w 1940 roku (7 lat później niż wirus typu A)
● Obie linie wirusa grypy typu B pochodzą od jednego typu wirusa, który w połowie lat 80.
podzielił się na dwie linie (przypominającą B/Victoria/87 i przypominającą B/Yamagata/88)2
● Połowa lat 80. – początek lat 90.:
• Dominują szczepy przypominające B/Victoria/87
● Początek lat 90. – 2000:
• Dominują szczepy B/Yamagata
● 2000 do chwili obecnej:
• Obie linie krążą na całym świecie, dominacja zmienna

● Wirusy z linii B/Victoria wykazują większą zmienność antygenową w czasie w porównaniu z linią
B/Yamagata
Piśmiennictwo: 1. van de Sandt CE i wsp. Future Microbiol 2015; 10(9):1447 2. Hannoun C. Expert Rev Vaccines 2013; 12(9):1085

Występowanie szczepów typu B jest zmienne i nieprzewidywalne
Dane z okresu 2000–2013 z 26 krajów (935 673 przypadki)1

Mediana % przypadków grypy, które
można przypisać szczepom typu B
24,3%

22,6%

21,4%

● Ogólna mediana odsetka grypy
typu B wynosiła 22,6% (nie
występowały różnice
statystyczne w poszczególnych
sezonach lub regionach)

17,8%

● Zmienność w poszczególnych
sezonach związana z typem B:

Worldwide
(26 countries)

Southern
Hemisphere
(5 countries)

Northern
Hemisphere
(7 countries)

Intertropical Belt
(14 countries)

● <20% w 90 sezonach
● 20–50% w 82 sezonach
● ≥50% w 28 sezonach

Piśmiennictwo: 1. Caini S i wsp. Influenza Other Respir Viruses 2015; 9(Suppl 1):3
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Wirus grypy typu B odpowiada za znaczną część
zachorowań w Polsce
•
•

Wirusy grypy typu B to istotna przyczyna epidemii grypy występujących na świecie co 2–4 lata1
W ciągu ostatnich dwóch sezonów grypowych wirus grypy B wywołał około 50% potwierdzonych
przypadków zachorowań na grypę w Polsce2
100%
90%
80%
70%
A/H3N2
60%

A/H1N1

50%

A

40%

B

30%
20%

31,9%

26,9%

10%

2008/2009

50,9%

2014/2015

2015/2016

20,8%
3,5%

3,3%

0%

48,6%
39,7%

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Procentowy udział wirusa B wśród potwierdzonych zachorowań na grypę w Polsce 2
1. Belshe RB. Vaccine. 2010;28S:D45-D5. 2. Meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH Influenza B 2008-2016 . Dostępne na www.pzh.gov.pl

OBCIĄŻENIE GRYPĄ WYWOŁANĄ WIRUSEM TYPU B
JEST ZNACZNE
● Wirus grypy typu B stanowi blisko 25% krążących szczepów grypy1
● Krążąca w populacji linia B wirusa może się różnić w zależności od kraju w tym
samym roku i w tym samym regionie

● Wirus grypy typu B wywołuje epidemie co około 2-4 lata
● Objawy zakażeń wirusami grypy typu A i B są podobne
● Oba typy wirusów charakteryzują się również podobnym poziomem ryzyka
hospitalizacji lub zgonu

● Hospitalizacja może następować częściej u dzieci chorych na grypę wywołaną
wirusem typu B niż u dzieci chorych na grypę wywołaną wirusem typu A2

● Nasilenie grypy wywołanej wirusem typu B wydaje się większe u pacjentów
pediatrycznych i odpowiada nawet za 44% zgonów w każdym sezonie
zachorowań na grypę w Stanach Zjednoczonych3

● Poza dziećmi i młodzieżą, zakażenie wirusem grypy typu B często dotyka
osoby starsze, co wywołuje fale zachorowań w domach opieki4 i powoduje
zwiększoną śmiertelność we wszystkich grupach wiekowych5

1) Ambrose, C. and Levin, M. 2012 Hum. Vacc. & Immunother. 8(1): 81-88 2) Hite et al., 2007, Int. J. Infect. Dis. 11:40-47. 3) Glezen et al., American
Journal of Public Health 2013, 103:e343-e51 4) Camilloni, B et al., 2010. Vaccine 28:7536-7541 5) Simonsen L. et al., 2000 JID 831-837
|
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ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPY B WYDAJE SIĘ PRZYCZYNĄ
DUŻEJ LICZBY ZGONÓW WŚRÓD DZIECI – 2004-20111

•

W Stanach
Zjednoczonych, z
wyjątkiem pandemii w
latach 2009–2010, wirus
grypy typu B był
odpowiedzialny za 22-44%
zgłoszonych zgonów z
powodu grypy u dzieci w
wieku 0-18 lat w każdym
sezonie

100%
90%

80%

Typ nieznany

70%

BiA

60%

A (podtyp nieznany)

50%

A/H1N1

40%

A/H3N2

30%

•

20%

W sumie wirus grypy typu
B był odpowiedzialny za
34% zgłoszonych zgonów
z powodu grypy u dzieci

B

31
17

13

10%

44

30
17
3

0%
2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Liczba
zgonów

1) Figure adapted from Ambrose, C. and Levin, M 2012; Human Vaccines & Immunotherapeutics 8(1): 81-88
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WIRUS GRYPY B U OSÓB STARSZYCH:
FALA ZACHOROWAŃ W DOMU OPIEKI W 1979 r.1
● Współczynnik zapadalności, wg grupy wiekowej, na choroby grypopodobne
wśród starszych mieszkańców domu opieki na obszarze wiejskim Minnesoty

Grupa wiekowa
(wiek w latach)

Liczba chorych/
liczba w próbie

Współczynnik
zapadalności

Suma

Zwiększająca się z wiekiem wrażliwość na zakażenie wirusem grypy typu B u osób starszych
1) Hall, et al., JID 1981 144:297

QIV Zestaw szkoleniowy

|
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GRYPA TYPU B JEST PODOBNA KLINICZNIE DO GRYPY
TYPU A Z WYJĄTKIEM ROZKŁADU WIEKOWEGO1

Wiek

Objawy

● Zakażenia mogą

● Objawy kliniczne i

występować we
wszystkich grupach
wiekowych, lecz osoby w
wieku 5–14/19 lat są
bardziej narażone na wirus
typu B2-3-4
● Epidemie grypy typu B
mogą występować w
domach opieki dla osób
starszych5

konsekwencje są podobne
w zakażeniach wirusami
grypy typu A i B1–2
● Różnice pomiędzy grupami
wiekowymi są minimalne i
niespójne2
● Postacie kliniczne zakażeń
wywołanych przez linie
wirusa grypy typu B
wykazują jedynie bardzo
niewielkie różnice2
● Wciąż występują luki w
wiedzy7

Hospitalizacje
● Nie występuje różnica w
częstości hospitalizacji
pomiędzy grypą typu A i B
● Grypa typu B plasuje się
pomiędzy typami A/H3N2
i A/H1N1 pod względem
częstości zakażeń,
wskaźników hospitalizacji,
chorobowości i
śmiertelności7
● Podobna częstość
występowania
potwierdzonego zapalenia
płuc u pacjentów z grypą
typu A i B1

Zgony
● Znaczny wpływ na
śmiertelność:
Grypie typu B przypisano 25%
wszystkich zgonów związanych z
grypą w USA (1976–1999)6
● Grypie typu B przypisano
22% do 44% zgonów wśród
pacjentów pediatrycznych w
USA (2004–2011)6

● Śmiertelność związana z
grypą typu B jest większa niż
w przypadku grypy typu A
wśród dzieci w wieku <16 lat8

Piśmiennictwo: 1. Irving SA i wsp. Influenza Other Respir Viruses 2012; 6(1):37. 2. Mosnier A i wsp. BMC Infect Dis 2015; 15:357. 3. Caini S i wsp. Influenza
Other Respir Viruses 2015; 9(Suppl 1):3. 4. Heikkinen T i wsp. Clin Infect Dis 2014; 59(11):1519. 5. Camilloni B i wsp. Vaccine 2010; 28(47):7536. 6. Glezen PW i
wsp. Am J Public Health 2013; 103(3):e43. 7. van de Sandt CE i wsp. Future Microbiol 2015; 10(9):1447. 8. Tran D i wsp. Pediatrics 2016; 138(3):e20154643.
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Wnioski:
Krążenie szczepów typu B

20–30%...

Późniejszy szczyt…

Szczepy typu B
stanowią 20–30%
wszystkich
szczepów wirusa
grypy krążących na
świecie – jest to
więc ważna
przyczyna
zachorowań na
grypę1

Maksymalna liczba
zachorowań na
grypę typu B
przypada później w
sezonie niż w
przypadku choroby
wywołanej przez
szczepy typu A (np.
we Francji średnio
3,8 tygodnia
później)2

Jednoczesne
występowanie…
Obie linie mogą
występować
jednocześnie w tym
samym sezonie i w
tym samym
regionie.4

Zmienność…

Obserwuje się
zmienność
występowania grypy
typu B pomiędzy
regionami i
sezonami1-3

Nieprzewidywalność
…
Występowanie linii
wirusa grypy typu B
jest nieprzewidywalne

Piśmiennictwo: 1. Caini S i wsp. Influenza Other Respir Viruses 2015; 9(Suppl 1):3. 2. Mosnier A i wsp. BMC Infect Dis 2015; 15:357. 3. Glezen PW i
wsp. Am J Public Health 2013; 103(3):e43. 4. Hannoun C. Expert Rev Vaccines 2013; 12(9):1085
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W 2009 WHO zleciło
producentom opracowanie
szczepionek czterowalentnych

Skład szczepionki przeciw grypie
jest wynikiem ewolucji wirusa grypy

Czterowalentne szczepionki zapewniają szerszą ochronę przeciw grypie
bo zawierają obie krążące w populacji linie wirusa grypy typy B

NIEJEDNORODNE I NIEPRZEWIDYWALNE KRĄŻENIE
WIRUSA GRYPY TYPU B: EUROPA

B Yamagata
B Victoria
Procentowy udział wirusa B wśród potwierdzonych zachorowań na grypę w Polsce
i procentowy udział wirusa B wśród innych wirusów grypy krążących w populacji w Europie

Szczepionki przeciw grypie - skład antygenowy

● Trójwalentne szczepionki przeciw grypie
B/Victoria

A/H1N1

+

A/H3N2

+

lub
B/Yamagata

● Czterowalentne szczepionki przeciw grypie
A/H1N1

+

A/H3N2

+

B/Victoria

+

B/Yamagata
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Czterowalentne szczepionki przeciw grypie
są uznane przez międzynarodowe i krajowe organizacje zdrowia publicznego
2012 SAGE – Strategiczny Zespół Doradczy Ekspertów WHO
„Nareszcie stają się dostępne szczepionki czterowalentne, które potencjalnie mogą zapewnić
szerszą ochronę przed wirusem grypy typu B, w związku z czym zalecenia nie powinny ograniczać
się do preparatów trójwalentnych”1
Centrum ds. Zapobiegania i
Kontroli Chorób (USA)
“Szczepionki czterowalentne produkowane są
są w celu ochrony przed 4 szczepami wirusa
grypy. [...] Przez dodanie kolejnego wirusa B do
szczepionki, szczepienie może dać szerszą
ochronę.”2

Krajowy Komitet
Doradczy ds. Szczepień
„...ocenił, że obciążenie grypą wywoływaną
wirusem typu B jest największe u osób poniżej
20 roku życia. W związku z tym, […] władze
prowincji Ontario wybrały czterowalentne
szczepionki przeciw grypie jako preparat
zalecany do stosowania u dzieci w wieku od 6
miesięcy do 17 lat włącznie.”7

Europejskie Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób
UK JCVI
„…Wspólny
Komitet ds.
Szczepień i
Immunizacji
zaleca, aby
wybierać
inaktywowaną
czterowalentną
szczepionkę
przeciw grypie
zamiast
inaktywowanych
szczepionek
trójwalentnych”6

„Szczepionki QIV dostępne od sezonu 2014–2015 w
niektórych krajach UE/EOG, mają z czasem zastąpić
szczepionki trójwalentne…” 3
PAHO Technical Advisory
Group potwierdza
rekomendacje SAGE4

Australijskie
Ministerstwo Zdrowia
„…postanowiło zaktualizować Narodowy Program Szczepień poprzez włączenie do niego
szczepionki czterowalentnej przeciw grypie na
sezon 2016, aby zapewnić bezpłatnie, najlepszą
możliwą ochronę dla ludzi, którzy najbardziej jej
potrzebują"5

1) WHO WER 2012;87(21):201–216. 2) CDC Influenza Key Points – available at CDC Influenza Division Key Points August 6, 2015 http://www.izsummitpartners.org/wp-content/uploads/2015/08/CDC-Influenza-Key-Points-08-062015.pdf Accessed Feb 2016 - 3)ECDC website http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/vaccines/pages/influenza_vaccination.aspx - 4) PAHO XXI TAG Meeting Quito, Ecuador, 2013 – Final report - 5) Australian
MoH http://www.health.gov.au/internet/ministers/publishing.nsf/Content/health-mediarel-yr2015-ley133.htm?OpenDocument&yr=2015&mth=11 6) UK / JCVI Greenbook Influenza - Aug 2015
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456568/2904394_Green_Book_Chapter_19_v10_0.pdf - accessed Feb 2016 7) National Advisory Committee on Immunization, NACI
http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/flu-2016-grippe-eng.php#ii5

6 kwietnia 2017, Warszawa

Czterowalentne szczepionki
przeciw grypie
- Rekomendacje Ekspertów

Rekomendacje Ekspertów
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania
Grypy 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”.

Ogólnoświatowa zmiana szczepionek
TIV na QIV - 2016
Source: LRP 2015 G3

● 3 głównych producentów
szczepionek i 5 globalnych marek
QIV - Fluzone ID i Fluzone (Sanofi
Pasteur), Fluarix QIV i FluLaval
(GSK), FluMist (Astra Zeneca),

● Szczepionki SP dostępne są w 24
krajach poza Europą w Europie
dostępna od 2017 roku

● Astra Zeneca z FluMist obecna tylko
na kilku dojrzałych rynkach

● Do 2016 bardzo ograniczona
obecność QIV w Europie

● QIV na rynku publicznym - USA,
SP + GSK

GSK

USA, Canada - Brazil, Mexico - UK, Germany,
Italy, Belgium, Sweden, Switzerland
Turkey - Hong Kong, Taiwan, Australia

SP
Japan - Local manufacturers

USA, Canada - UK - Israel

Canada, Australia, Hong-Kong, UK,
Italy, Sweden, Switzerland

● Japonia w pełni przeszła na QIV w
2015

Szczepionki czterowalentne w Europie
Status rejestracyjny w 2017

Zarejestrowane (28)

oczekiwana w 2018 (5)

Dodatkowe korzyści ze szczepień przeciwko grypie
szczepionką 4-walentną QIV vs TIV
(obliczenia dla populacji Europy)
Redukcja w
perspektywie
10 lat

Redukcja w perspektywie
1 roku

1,6 M

160 000

715 826

71 582

Hospitalizacje

37 317

3 731

Zgony

14 866

1 486

Koszty

380 M€

38 M€

Badany czynnik

Przypadki
zachorowań
Wizyty lekarskie

H

Uhart M. et al. HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS 2016, VOL. 0, NO. 0, 1–10, http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2016.1180490

Kluczowe kwestie
Badania kliniczne szczepionki VaxigripTetra® u osób w wieku ≥3 lat

Dodanie drugiego szczepu typu B do szczepionki Vaxigrip®
● Nie zmienia profilu bezpieczeństwa ani immunogenności w porównaniu ze
szczepionką TIV Vaxigrip®
● Nie występują interakcje immunologiczne z innymi szczepami zawartymi w
szczepionce

W porównaniu ze szczepionką trójwalentną u osób w wieku ≥3 lat
● Jednakowa immunogenność wobec każdego z 3 wspólnych szczepów
wirusa grypy
● Większa immunogenność wobec dodatkowego szczepu typu B

Szczepionka VaxigripTetra® indukuje silną odpowiedź immunologiczną
przeciwko 4 jednocześnie krążącym szczepom wirusa grypy
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Czterowalentne szczepionki przeciw grypie
Podsumowanie

● To najszersza dostępna ochrona przed grypą
● To szczepionki najlepiej dostosowane do obecnej
sytuacji epidemiologicznej grypy

● To potwierdzona w badaniach klinicznych wysoka
immunogenność i bezpieczeństwo stosowania

● To nowy standard profilaktyki grypy, rekomendowany
przez najważniejsze międzynarodowe instytucje
zdrowia publicznego
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