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Skąd wziął się wirus grypy? 

Do lat 1931-33 wirus grypy był nieznany, 
choć znana była sama choroba. Nazwa 
angielska „influenza” została zaczerpnięta 
w XVIII wieku z włoskiego słowa 
„influence”, którym określano epidemie 
grypy. Wirus grypy istnieje zapewne na 
świecie od bardzo dawna. Nie wiemy 
natomiast jak bardzo jest stary, z braku 
danych, które stwierdzałyby istnienie 
wirusa w próbkach sprzed tysięcy albo i 
milionów lat. Istnieją opisy epidemii w 
czasach starożytnych, które z dużym 
prawdopodobieństwem opisują właśnie 
epidemie grypy, która z pewnością wtedy 
istniała.  

 

Grypa występuje powszechnie u zwierząt, 
szczególnie u ptaków i zwierząt 
hodowlanych. Uważa się, że kiedy ludzie 
udomowili te zwierzęta, wirus grypy 
przekroczył barierę gatunkową i od tego 
momentu występuje również jako odmiana 
ludzka. Samo odkrycie wirusa grypy miało 
miejsce w 1931 i był to wirus typu A u świni. 
W nowożytnej historii świata 

udokumentowanych jest kilka dużych 
epidemii, począwszy od XXVI wieku. 
Zgodnie z zapisami, epidemie zwykle miały 
swoje źródło w Azji i rozprzestrzeniała się 
po całym świecie. W tamtym czasie jedną z 
metod leczenie były upusty krwi, które 
wykonywano do momentu, aż chory stał 
się blady jak ściana, czego skuteczność była 
równie wielka jak leczenie przeziębienia 
witaminą C.  

 

Co to jest wirus grypy? 

Jest to kulisty twór, który w swoim wnętrzu 
posiada materiał genetyczny w postaci 
pojedynczych nici RNA, otoczony 
strukturami białkowymi tworzącymi tzw. 
kapsyd, a całość dodatkowo otoczona jest 
płaszczem lipidowym – tworząc otoczkę. 
Na jej powierzchni znajdują się różne 
wypustki, które większość osób z 
pewnością kojarzy z rysunków i ilustracji 
wirusów. Są to białka służące wirusom 
m.in. jako klucze umożliwiające wnikanie 
do komórek. Istnieje kilka gatunków wirusa 
grypy, a każdy gatunek może mieć swoje 



różne warianty w zależności od budowy 
wypustek.  

Istnieją następujące gatunki wirusa grypy, 
które atakują różne zwierzęta: 

A – ssaki i ptaki 

B – człowiek i foki  

C – człowiek i świnie 

D – świnie i krowy 

Średnica wirusa grypy to około 120 
nanometrów. Dla porównania: kartka 
papieru ma grubość około 100 000 nm, 
ludzki włos średnicę 70 000 nm, a erytrocyt 
szerokość 7000 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na powierzchni wirusa grypy znajduje się 
kilkaset wypustek białkowych, 
podzielonych na różne typy, dla nas 
najważniejsze są dwa typy tych wypustek. 

Neuraminidaza – cząsteczka która 
umożliwia nowopowstałym wirusom 
wyjście z komórki i rozprzestrzenianie się 
po organizmie. Blokowanie tej wypustki 
wirusa jest mechanizmem działania leków 
przeciwirusowych stosowanych w leczeniu 
grypy. Uniemożliwiają one pełny cykl 
replikacji wirusa.  

Hemaglutynina – służy jako klucz, którym 
wirus otwiera wejście do komórek, które 
atakuje. Posiada też drugą funkcję, która 
polega na tym, że gdy wirus już dostanie się 
do komórki, zachodzi proces łączenia się 
błony wirusa z pęcherzykami wewnątrz 
komórki zwanymi endosomami, które 
transportują następnie RNA wirusa do 
jądra komórkowego, gdzie zachodzi proces 
replikacji.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypustki wirusa służą mu jako klucz do otwierania naszych komórek, do których dzięki nim 
może wnikać. Te wypustki to struktury białkowe, które pasują do wybranych receptorów na 
naszych komórkach i można sobie zadać pytanie – jak to możliwe? W toku milionów lat 
ewolucji, w świecie przyrody wytworzyły się różne mechanizmy adaptacyjne, dzięki którym 
istnieje wiele zależnych procesów i zjawisk biologicznych. Być może istniały dawno temu inne 
wirusy, bakterie i organizmy, które takich adaptacji nie rozwinęły i dlatego dziś nie istnieją.  

Leki przeciwwirusowe stosowane w sezonie grypowym (np. Tamiflu i Ebilfumin) zawierają 
substancje czynną Oseltamiwir, który jest inhibitorem neuraminidazy, czyli jednej z 
wypustek wirusa grypy, której zablokowanie uniemożliwia grypie dokończenie cyklu 
replikacji. 

 



Co jest wewnątrz kulki ? 

W środku wirusa znajduje się materiał 
genetyczny i jak każdy funkcjonujący w 
świecie przyrody twór biologiczny, wirus 
chce ten materiał rozpowszechniać. 
Oczywiście należy tu zaznaczyć, że wirus 
jest dość specyficznym „czymś”, ponieważ 
nie możemy go traktować jak innych 
żywych organizmów, które prowadzą 
własne procesy biologiczne. Z tego powodu 
można uznać, że wirusy nie są tworem 
żywym. Wirus żadnych własnych procesów 
biologicznych nie prowadzi, nie występuje 
u niego również przemiana materii i 
procesy biochemiczne, a jego cykl życiowy 
odbywa się w komórkach gospodarza. 
Prosto mówiąc – coś się zaczyna dziać 
dopiero wtedy, kiedy wirus wejdzie do 
naszej komórki.  

Materiał genetyczny wirusa grypy typu A to 
dokładnie 8 nici RNA, na których znajduje 
się zakodowanych 11 genów, co to znaczy? 
Zakodowana informacja jest niczym innym, 
jak wzorem do budowania różnych 
struktur, np. wypustek wirusa i na 
podstawie tej zakodowanej informacji 
można odbudować całego wirusa. Tak 
samo jest z naszym DNA, które zawiera 
zakodowane informacje, na bazie których 
maszyneria naszych komórek odtwarza 
wszystko, co funkcjonuje w naszym ciele. 
To kim jesteśmy jest zapisane w naszym 
DNA, a to kim jest wirus jest zapisane w 
jego RNA.  

 

 

 

Po co wirusowi 11 genów? 

11 genów wirusa grypy zawiera informacje 
o strukturze jego otoczki, wypustek a także 
o enzymach, które biorą udział w 
kopiowaniu jego RNA. Czyli wszystkie 
informacje potrzebne do tego, aby robić 
małe wiruski grypy – powielać się.  

Te enzymy działają nieco wadliwie i troszkę 
się mylą, ponieważ ich rola to odczytanie 
informacji z RNA wirusa i na tej podstawie 
zbudowanie nowych wypustek dla 
malutkich nowych wirusków, to w wyniku 
wadliwości odczytu, ich nowe wypustki są 
odmienne od tych, które ma wirus matka. 
Kopiarka nieco szwankuje i wypluwa 
niedokładnie odwzorowane kopie. Ta 
niedokładność odwzorowania wyjściowego 
wirusa powoduje, że potomne wirusy są 
troszkę inne i dzięki temu nasz układ 
odpornościowy ich nie rozpoznaje. Jest to 
proces, który zapewnia zmienność 
wirusom grypy i adaptacje do przetrwania. 
Z tego powodu, po przechorowaniu grypy, 
nie mamy na nią odporności w kolejnym 
sezonie. Jest to również powód tego, że nie 
ma jednej uniwersalnej szczepionki 
przeciwko grypie.  

Istnieje jeszcze jeden mechanizm 
zmienności wirusa grypy, przez co 
wybuchają epidemie typu świńska czy 
ptasia grypa. Różne odmiany wirusa grypy 
mogą zarazić jeden organizm, w którym 
następnie geny tych odmian wirusa się ze 
sobą mieszają i powstaje zupełnie nowa 
odmiana. 

 

 



 Wirus grypy świńskiej i ptasiej może wniknąć do ludzkiego organizmu i tam się ze sobą pomieszać.  

 

Jak powstają małe wirusy? 

Z punktu biologii jest to mechanizm 
replikacji, którego istota bardziej 
przypomina powielanie za pomocą 
kserokopiarki niż procesy rozmnażania u 
innych organizmów. Może się to wydawać 
dość prostym procesem, ale składa się on z 
różnych skomplikowanych etapów, których 
opisy pominę aby każdy mógł w ogólny 
sposób zrozumieć na czym polega 
replikacja wirusa grypy.  

Wirus sam siebie nie może skopiować, musi 
w tym celu wykorzystać maszynerie 
naszych własnych komórek, która 
normalnie wykonuje różne czynności z 
naszym DNA np. odczytuje z niego  
informacje i buduje na tej podstawie nasze 
białka. Przykładem tego może być 
hemoglobina, która skądś się musi wziąć, a 
właśnie stąd, że maszyneria molekularna w 
naszych komórkach odczytuje zakodowane 
informacje z DNA i na tej podstawie buduje 
naszą hemoglobinę.  

 

 

Wirus musi wniknąć do naszej komórki i 
podstawia swój materiał genetyczny do 
naszej maszynerii, która jest trochę 
głupiutka i daje się wykorzystać. Ta 
maszyneria odczytuje informacje z RNA 
wirusa grypy i buduje nowe wiruski grypy.  

 

 

 



 

Wirusy wnikają do naszych komórek, w których wykorzystują nasze własne procesy i struktury molekularnego do 
tego, aby się replikować. Wirusy użyczają sobie naszego ciała i procesów jakie w nim zachodzą, do tego aby się 
replikować. Nie potrzebują tak naprawdę nic innego, wirusy nie są żywymi istotami i nie potrzebują się nami 
żywić, jak to robią bakterie i lub pasożyty. Wirus chce się tylko powielać.  

 

  

Zdjęcie wirusa grypy z mikroskopu 
elektronowego, na którym widać 
materiał genetyczny znajdujący się 
wewnątrz. Technologia umożliwiająca 
fotografowanie wirusów w takim 
powiększeniu nie jest czymś trudno 
dostępnym, dysponuje nią wiele 
ośrodków na całym świecie, dzięki 
którym możemy zobaczyć dowolne 
wirusy lub bakterie. Nie przeszkadza to 
jednak tysiącom osób twierdzić, że 
wirusy nie istnieją.  

Źródło: CDC 



Czy mróz wymraża wirusa grypy? 

Przyjęło się mówić, że gdy jest mroźna zima 
to giną zarazki, a kiedy mamy łagodne zimy 
to wirusów jest więcej. Nie jest to 
uzasadnione naukowo, ponieważ wirus 
grypy zamarznięty w lodzie jest w stanie 
długo przetrwać. Wirus grypy lubi zimno, 
więc paradoksalnie im chłodniejsza zima, 
tym wirus ma się lepiej. Najbardziej 
sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania 
się wirusów grypy zachodzą w zimnym i 
suchym otoczeniu, a cieplejsza i bardziej 
mokra zima jest dla grypy mniej 
sprzyjająca, ponieważ im wyższa 
temperatura, tym stabilność wirusa 
maleje. 

 

W 2008 roku odkryto, że otoczka wirusa 
grypy zmienia swoje właściwości w 
zależności od temperatury, im jest 
zimniej, tym staje się bardziej twarda i 
zwiększa odporność wirusa, podczas gdy 
w wyższej temperaturze staje się 
bardziej płynna.  

 

Czy „przewianie” ma wpływ? 

Poza wpływem temperatury i wilgotności 
na samego wirusa warunki te mają istotny 
wpływ na funkcjonowanie naszych dróg 
oddechowych. I tak się składa, że zimne i 
suche powietrze, które najbardziej lubią 
wirusy, powoduje jednocześnie, że 
śluzówki w naszych drogach oddechowych 
gorzej funkcjonują. A ponieważ są one 
naszą barierą ochronną przez zarazkami, to 

w wyżej wymienionych warunkach stajemy 
się bardziej podatni na infekcje.  

Czy od przewiania można być chorym? 
Odpowiedź na to pytanie wydaje się dla 
niektórych oczywista, ponieważ niejedna 
osoba zauważyła, że kiedy w chłodnie dni 
ubierze się zbyt cienko i zmarznie, to na 
drugi dzień jest przeziębiona. Samo zajście 
nie wywołuje infekcji, ale osłabia nasz 
organizm i ułatwia wnikanie zarazków, 
które są ciągle w naszym otoczeniu. Kiedy 
się wychłodzimy nasze palce stają się 
zimne. Dzieje się tak, ponieważ dochodzi 
do centralizacji krążenia, czyli drobne 
naczynia przy skórze się kurczą, aby więcej 
krwi skierować do organów wewnętrznych, 
które nagrzewają krew.  
W takiej sytuacji śluzówki w naszych 
drogach oddechowych również 
funkcjonują nieco gorzej, a zarazki mają 
łatwiejszą drogę do ataku. Są też osoby, 
które mogą wyjść na zimno w krótkim 
rękawku i zupełnie nic im nie będzie. To już 
predyspozycje indywidualne. 

Jest więc istotne, aby pamiętać o 
adekwatnym ubiorze do pogody, co dla 
niektórych jest ważnym elementem 
profilaktyki, w tym dla mnie, bo gdy zbyt 
cienko się ubieram w chłodne dni, to dość 
łatwo się przeziębiam albo dostaje 
opryszczki.  

 

 

 

 

 



Czy grypa jest groźna? 

Z całą pewnością jest to choroba 
potencjalnie groźna. Na szczęście istnieją 
obecnie leki, które wykazują się 
zadowalającą skutecznością zwalczania 
wirusa. Dzięki temu jesteśmy w stanie w 
pewnym stopniu opanować tego wirusa. 
Jest to o tyle ważne, ponieważ wirusy są 
patogenami wobec których medycyna 
często bywa bezsilna. Nie istnieje zbyt 
wiele leków przeciwwirusowych, na wiele 
chorób wirusowych wciąż nie wynaleziono 
skutecznego leku, przykładem tego może 
być odra.  

Zacznijmy od tego, że w sezonie epidemii 
grypy, który ma miejsce głównie od 
stycznia do marca, każdego roku mamy w 
Polsce setki tysięcy zachorowań: 

 

Grypa – liczby chorych i zgonów w 2019r. 
 
 chorzy zgony 
styczeń 544 tysiące 10 
luty 821 tysięcy 23 
marzec 581 tysięcy  20 

 

Jak widać śmiertelność nie jest duża, co 
wynika w dużej mierze z możliwości 
zastosowania leków przeciwko wirusowi 
grypy. Jednak globalnie z powodu grypy 
rocznie umiera ponad 300 tysięcy osób. W 
przypadku tej choroby groźne są 
powikłania, które dotyczą nierzadko 
młodych osób. Osobiście znam osoby, 
które po przechorowaniu grypy doznały 
komplikacji ze strony układu krążenia, 
czego następstwem była niewydolność 
zastawki albo krążenia w ogóle. W czasach 

studenckich moja koleżanka po 
przechorowaniu grypy trafiła do szpitala z 
zapaleniem wątroby, jako powikłaniem.  

U niektórych osób może dość do 
uszkodzenia nerek lub pogłębienia choroby 
już istniejącej. Najbardziej jednak groźne są 
powikłania kardiologiczne, z powodu 
których globalnie umiera wiele osób.  

Grypa zwiększa ryzyko zawału serca i udaru 
krwotocznego mózgu, czego przypadki, w 
zwiększonej ilości, są obserwowane w 
okresie epidemii. 

 

Dlaczego grypa atakuje serce? 

Sam wirus grypy nie jest specjalnie 
zainteresowany komórkami serca, czyli 
kardiomiocytami, ponieważ bardziej 
interesują go komórki nabłonka dróg 
oddechowych, które są jego miejscem 
docelowym. Istnieją wirusy z wyraźnym 
powinowactwem do mięśnia sercowego, są 
to np. wirusy coxsackie, ale wirus grypy 
takiej cechy nie posiada. W badaniach 
sekcyjnych bardzo rzadko stwierdza się 
materiał genetyczny wirusa w komórkach 
serca, czyli sam wirus nie wnika tam często. 
Uszkodzenie komórek serca odbywa się 
poprzez mechanizm reakcji zapalnej. 
Badania histopatologiczne u osób zmarłych 
z powodu komplikacji kardiologicznych po 
grypie wykazują nacieki leukocytów w 
kardiomiocytach. Ogólna reakcja zapalna 
jaka zachodzi w organizmie w czasie infekcji 
wirusem grypy prowadzi do uszkodzeń 
śródbłonka – warstwy błony śluzowej 
wyścielającej wnętrze naczyń krwionośny, 



co jest jedną z kluczowych przyczyn 
powikłań w obrębie serca. 

 

Jak zabija grypa? 

U części chorych występuje podobna 
sytuacja jak w przypadku COVID19, gdzie 
dochodzi do uruchomienia tzw. burzy 
cytokin (cytokine release syndrom - CRS), 
uogólnionej reakcji zapalnej, która 
prowadzi do pojawienia się płynu w 
płucach. Reakcja ta polega na nadmiernym 
pobudzeniu leukocytów, które w sposób 
wzmożony uwalniają cytokiny i stymulują 
aktywacje dalszych komórek układu 
immunologicznego. W wyniku tej reakcji 
dochodzi do zaburzeń pracy serca, nerek, 
wzrostu gorączki i częstości oddechu. 
Organizm staje się przeciążony, wzrasta 
zapotrzebowanie na tlen, ale płuca 
zalewają się płynem i stają się niewydolne, 
co w konsekwencji prowadzi do 
niedotlenienie narządów i zaburzeń wodno 
elektrolitowych. 

Druga kwestia to nadkażenia, ponieważ 
wszelkie infekcje wirusowe torują drogi do 
rozwoju infekcji bakteryjnych, a w 
przypadku grypy szczególnie pod uwagę 
należy wziąć nadkażenie pneumokokami i 
gronkowcem. Czynniki ryzyka ciężkiego 
przebiegu grypy i powikłania z jednej 
strony należy wymienić te same, które 
dotyczą COVID19, ponieważ każda choroba 
przewlekła układu oddechowego to 
czynnik ryzyka, a więc chodzi o astmę, 
przewlekłą obturacyjną chorobę płuca 
także terapię lekami obniżającymi 
odporność, np. sterydy, chemioterapia. 

Szczepienie 
Na rynku obecne są trzy szczepionki, dwie 
domięśniowe VaxigripTetra i Influvac, oraz 
donosowa Fluenza Tetra. Ta ostatnia 
posiada refundacje 50% dla dzieci 2-5 lat.  

Jeśli chodzi o szczepionki domięśniowe, to: 

 
Vaxigrip Tetra – od 6 miesiąca życia 
Influvac Tetra – od 3 roku życia 

 

Co zawiera szczepionka? 

Donosowa zawiera wirusa, który jest 
osłabiony i pozbawiony zdolności 
infekowania. Wirus ten po podaniu do nosa 
namnaża się, a nasz układ odpornościowy 
po kontakcie z nim wytwarza przeciwciała. 
Szczepionka jest bezpieczna i ogólnie 
dobrze tolerowana, po jej podaniu 
występuje czasami przejściowy nieżyt nosa. 
Bezpieczeństwo tej szczepionki zostało 
zbadane i przedstawione w poniższej 
publikacji: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article
s/PMC4796333/  

Szczepionki domięśniowe nie zawierają 
wirusa, a tylko jego składowe. W 
internecie pojawiają się opinie, że po 
takim szczepieniu ludzie zachorowali na 
grypę i źle się czuli. Nie jest to możliwe, 
szczepionka nie zawiera wirusa, który 
mógł wywołać chorobę.  



 

Przeciwskazaniem do podania szczepionki 
donosowej Fluenza Tetra jest ciężka postać 
astmy oskrzelowej lub przyjmowanie 
salicylanów.  

Ogólne przeciwskazania dla wszystkich 
szczepionek to niedobory odporności, 
leczenie immunosupresyjne oraz silna 
alergia na białko jaja kurzego. Osoby z 
alergią na jaja kurze z łagodnymi reakcjami 
alergicznymi mogą takie szczepionki 
przyjąć.  

Bezpieczeństwo – szczepienia przeciwko 
grypie są bardzo dobrze tolerowane, nigdy 
nie słyszałem od pacjentów, aby były po 
nich jakiekolwiek problemy. Ale to samo 
mogę powiedzieć o pozostałych 
szczepionkach, przez wszystkie moje lata 
pracy i tysiące szczepionych dzieci, ani  

 

jeden raz nie widziałem tych różnych 
powikłań opisywanych w internecie. 
Bezpieczeństwo szczepień potwierdzają to 
badania naukowe, np: 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article
s/PMC5861790/ 

„Overall, influenza vaccines are very safe” 

 

 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5861790/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5861790/


Szczepienie przeciwko 
grypie a COVID19 
Nie ma obecnie żadnych merytorycznych 
przesłanek, aby łączyć w jakikolwiek 
sposób te dwie kwestie. Jakiś czas temu 
pojawiły się informacje na stronach 
StopNOP, że szczepienie przeciwko grypie 
mogło wywołać tak dużą ilość zgonów z 
powodu COVID19 we Włoszech. Posłużono 
się informacjami, które udostępniały 
pseudonaukowe strony internetowe o 
rzekomym zjawisku interferencji wirusów, 
które miałoby odpowiadać za to, że po 
szczepieniu przeciwko grypie inne wirusy 
łatwiej atakują organizm. Pojawiały się 
również informacje o tym, że w 
szczepionkach przeciwko grypie znajdował 
się koronawirus jako zanieczyszczenie itd.  

Aktualnie wszystkie światowe towarzystwa 
naukowe i eksperci zalecają szczepienia 
przeciwko grypie w czasie pandemii 
COVID19, jako szczególnie ważne z powodu 
ryzyka nałożenia się tych dwóch infekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane naukowe przeczą informacjom 
rozsyłanym przez antyszczepionkowców, 
jakoby szczepienia na grypę wywoływały 
COVID19 lub powodowały jego ciężki 
przebieg. Całą publikacje można przeczytać 
pod tym linkiem: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1
0.1002/jmv.26120 

Ponadto nie ma obecnie potwierdzonych 
danych mówiących o tym, że po 
szczepieniu przeciwko grypie zachodzi 
zjawisko interferencji wirusów i łatwiej 
choruje się na inne infekcje wirusowe. 
Przeczy temu np. poniższa publikacja: 

https://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/pii/S0264410X19313647 

Takie informacje były m.in. przedstawiane 
w pseudonaukowym filmie Plandemia 
przez Judy Mikovits, która swoich 
twierdzeń nie poparła żadnymi dowodami, 
a jedynie były to jej puste bezwartościowe 
słowa.  
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Profilaktyka w sezonie grypowym 

Poza szczepieniem, niezwykle istotne są 
takie kwestie jak unikanie zgromadzeń i 
korzystanie z placówek medycznych tylko 
w przypadku konieczności. Wirus w łatwy 
sposób przenosi się drogą kropelkową i 
kiedy w zimie ludzie nieracjonalnie 
korzystają z przychodni i Izb Przyjęć/ 
SORów, zgłaszając się tam bez wyraźnego 
powodu np. z katarem czy powszechnymi 
objawami przeziębienia, nadaje to dużej 
siły do rozprzestrzeniania się wirusa, 
którym często ludzie zarażają się w tych 
miejscach.  

Ważne jest to, co teraz zaleca się w 
przypadku COVID19 – mycie i odkażanie rąk 
oraz stosowanie maseczek. Aktualne dane 
z Australii pokazały, że dzięki restrykcjom 

związanym z COVID19, doszło do 
rekordowego stłumienia zachorowań na 
grypę w tamtejszym sezonie 
epidemicznym. Uważam, że aktualnie 
możemy się tylko zastanowić, dlaczego 
wcześniej nie podjęto działań, które 
zachęcałyby do noszenia maseczek w 
sezonie największej zachorowalności na 
grypę, kiedy całe poczekalnie przychodni 
oraz izb przyjęć były pełne kaszlących i 
smarkających pacjentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane pokazujące jak bardzo stłumiono sezon grypowy dzięki wprowadzeniu restrykcji 
związanych z COVID19 


