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Wirus GRYPY

• Grypa – ostra choroba 
zakaźna układu 
oddechowego wywołana 
zakażeniem wirusem grypy. 
Występują 3 rodzaje wirusa 
grypy A, B i C. Wirusy A i B grypy A, B i C. Wirusy A i B 
są przyczyną ciężkich 
zachorowań, które mogą 
osiągać rozmiary epidemii, 
natomiast typ C powoduje 
zachorowania o lżejszym 
przebiegu i nie wywołuje 
epidemii.



Typy grypy

� Wirus grypy A występuje u 
ludzi i zwierząt (świnie, 
konie, foki, norki, 
wieloryby oraz ptaki). 
Wirus grypy B występuje Wirus grypy B występuje 
tylko u ludzi. Wirus grypy 
C występuje u ludzi i świń. 



Objawy

� Wysoka gorączka 39-41˚C

� Dreszcze

� Bóle mięśniowe, kostno-
stawowe

Ból głowy� Ból głowy

� Ból gardła i suchy kaszel

� Uczucie wyczerpania i 
ogólnego rozbicia

� Brak apetytu



Droga zarażania się grypą

• Grypa przenosi się 
pomiędzy ludźmi drogą 
kropelkową np. podczas 
mówienia, kaszlu, kichania, 
gdy chora osoba wydala 
maleńkie kropelki śliny maleńkie kropelki śliny 
razem z wirusem, które 
mogą się osadzać na błonie 
śluzowej w okolicy ust i 
nosa drugiej osoby. W ten 
sposób przekazany drugiej 
osobie wirus zaczyna się 
rozwijać i powoduje grypę.



EpidemiaEpidemia PandemiaPandemia

� Występowanie w 
określonym czasie i na 
określonym terenie 

� Epidemia obejmująca 
rozległe obszary, np. 
cały kontynent lub  

Epidemia i pandemia

określonym terenie 
przypadków 
zachorowań, większej 
liczby ludzi na tą sama 
chorobę np. n terenie 
miasta, województwa, 
kraju.

cały kontynent lub  
świat; epidemia danej 
choroby zakaźnej, 
występująca w tym 
samym czasie w 
różnych krajach i na 
różnych kontynentach.



Epidemie grypy

• 1957-1958 epidemia tzw. 
grypa azjatycka od 1 do 
1,5 mln zgonów.

• 1968- 1970 epidemia –
grypa honkong  około 1 

� 1918-1919 pandemia, 
rozprzestrzeniała się 
dzięki falom często 
niedożywionych ludzi 
przemieszczających się po grypa honkong  około 1 

mln zgonów,

• 2009 pandemia grypa 
meksykańska.

przemieszczających się po 
całym świecie na skutek 
wojny typ A, H1N1
hiszpanka 500 mln 
zachorowań, od 50 do 
100 mln zgonów



Powikłania

– zapalenie zatok, zapalenie krtani, 
zapalenie oskrzeli

– zainicjowanie astmy oskrzelowej
– niewydolność oddechowa w przebiegu 

tych chorób
– zapalenie mięśnia sercowego
– zapalenie osierdzia
– nagły zgon sercowy

napady drgawkowe (zwłaszcza u dzieci – napady drgawkowe (zwłaszcza u dzieci 
pod postacią drgawek gorączkowych)

– zapalenie mózgu lub zapalenie opon 
mózgowych

– ostre zapalenie ucha środkowego
– zapalenie mięśni
– ostra niewydolność nerek
– zapalenie spojówek
– zaostrzenie różnych chorób 

przewlekłych (np. cukrzycy)



GRYPA PRZEZIĘBIENIE

Przebieg początek jest nagły i ostry rozwija się powoli

Temperatura wysoka - nawet powyżej 39 
st. C

nie przekracza 38 st. C

Objawy ból głowy, mięśni, gardła, 
kaszel; nie zawsze 
towarzyszy jej katar; czasem 
pojawiają się nudności, 
wymioty, biegunka

ból gardła, 
katar, kaszel

Okres 
inkubacji wirusa

ok. 2 dni; nasilenie objawów 
przypada na 2-3 dzień 

4-14 dni, dlatego 
dolegliwości narastają inkubacji wirusa przypada na 2-3 dzień 

choroby; grypa trwa co 
najmniej tydzień i jeszcze 
przez dłuższy czas może 
utrzymywać się uczucie 
osłabienia

dolegliwości narastają 
znacznie wolniej

Powikłania mogą się pojawić zwłaszcza 
po nieleczonej grypie; 
bywają poważne, np. 
zapalenie płuc, mięśnia 
sercowego, opon mózgowo-
rdzeniowych

na ogół nie ma powikłań, 
jednak gdy za infekcję 
odpowiedzialne są 
adenowirusy - może dojść 
do zapalenia spojówek



Co możesz zrobić !



Pandemia grypy w latach 1918-1919


