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Въведение
По данни на СЗО годишната грипна епидемия води до значителни последици по отношение на общественото здраве. Ежегодно
5–15% от населението е засегнато от грипните епидемии, които предизвикват от 3
до 5 млн. тежки случая в световен мащаб и
водят до 250 000–500 000 смъртни случая1–3.
Грипът предизвиква вторични инфекции при
всички възрастови групи и обостряния на
съществуващи хронични заболявания, като
води до тежки усложнения и повишена болестност и смъртност4, 5.
Международните препоръки за противогрипна ваксинация на Световната здравна организация (СЗО), Европейския съюз (ЕС) и Центъра за контрол на заразните заболявания
(CDC) изискват все по-пълно обхващане на възрастното население, особено на рисковите
групи. В същото време ваксинационният обхват в България трайно спада през последните три години, за да достигне под 3% през
сезона 2011/2012 г. Нужни са повече усилия на
личните лекари и специалистите, за да убедят пациентите в ползите на противогрипната ваксинация, особено на рисковите групи.

Възрастни над 65-годишна
възраст
Възрастните пациенти над 65-годишна
възраст представляват над 18% от българското население6. Публикувани данни посочват, че тази възрастова група представлява
63% от случаите на хоспитализация по повод
грип7, както и 90% от случаите на смърт,
свързани с това заболяване8. Грипът и пнев-

монията са на седмо място сред причините
за смърт при възрастните над 65-годишна
възраст в Съединените щати9. У нас подобна точна статистика е все още невъзможна.
Възрастните пациенти са по-податливи на
грипна инфекция, както и по-трудно изграждат имунитет при стандартната доза противогрипна ваксина8, 21.

Съпътстващи заболявания
Съпътстващите заболявания повишават
смъртността, като при едно съпътстващо
заболяване тя достига 217/100 хил., а при две
съпътстващи заболявания – до 306/100 хил.
души10.
По време на грипни епидемии е наблюдавано
съвпадение на пиковете на грипна активност,
честотата на остър инфаркт на миокарда и
мозъчен инсулт, както и на хоспитализациите
по повод ХОББ и астма11–14. Данните от Съединените щати сочат, че 19% от възрастните,
хоспитализирани с екзацербация на астмата,
са със следи от грипна инфекция4. Приблизително 8–13% от екзацербациите на ХОББ, водещи
до хоспитализация в интензивно отделение, се
свързват с грипна инфекция.
При пациентите с диабет грипът е причина за 6 пъти повече хоспитализации15 и 3
пъти повече смъртни случаи в сравнение с
пациенти без съпътстващи състояния16. По
време на грипни епидемии смъртните случаи
сред пациенти с диабет се увеличават с 5 до
15%17, 18. Грипните инфекции водят до повишение с 2–3 пъти на риска от миокардит и
коронарна болест на сърцето19. Смъртността поради грип се увеличава с 50 пъти при лицата със сърдечно-съдови болести и повече
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от 100 пъти при тези с белодробни болести
в сравнение със здравите индивиди20.

Ползи от противогрипната
ваксинация
Пониженият отговор към ваксинации при
възрастни се дължи на слабата реактивност на имунната система, вследствие на
възрастта8, 21. Въпреки това, ползата от ваксиниране е значителна, ако се имат предвид
данните за намаляване на броя на хоспитализациите и смъртността от грип при възрастните. Ежегодната реваксинация е основното средство за контрол на грипа при
възрастните22.

Противогрипна ваксина
при болни с ХОББ или астма
За практиката е важно да се знае, че противогрипните ваксинации не предизвикват
изостряне на астмата при възрастни23–25.
Освен това те не само не предизвикват
изостряне на ХОББ26, но и е доказано, че са 60
до 75% ефективни за намаляване на екзацербациите при пациенти с тежък ХОББ през
грипния сезон27.

Противогрипна ваксина
и захарен диабет
Противогрипните ваксинации намаляват
хоспитализациите поради пневмония и грип
със 79% сред пациентите с диабет28. Изследване в Холандия през грипен сезон 1999/2000 г.
сред пациенти с диабет над 18 години показва, че грипната ваксинация води до намаляване с 54% на хоспитализациите при лица над
18 години, със 72% на усложненията при лица
между 18–64 години и с 56% на смъртността,
поради други причини при пациенти над 65
години29. Усложненията могат да бъдат грип,
пневмония и други респираторни заболявания, миокардни нарушения, застойна сърдечна недостатъчност, инсулт, диабетни разстройства, смърт.

Противогрипна ваксина
и сърдечно-съдови заболявания
При пациенти с предишна история за сърдечно-съдово заболяване (ССЗ) грипната ваксинация се свързва с до 67% намаляване на миокардните инфаркти30, 31, до 55% намаляване
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на инсултите32 и до 75% намаляване на случаите на смърт поради ССЗ33. Редица кардиологични асоциации препоръчват противогрипната ваксинация за вторична превенция
на ССЗ: Американската сърдечна асоциация
(AHA) и Американският колеж по кардиология
(ACC)33, както и Националната сърдечна фондация на Австралия/ Кардиологичното общество на Австралия и Нова Зеландия34.

Безопасност на противогрипната
ваксина при възрастни
Близо една трета от ваксинираните възрастни съобщават за локална болка и подуване на мястото на апликация в рамките на
една седмица след имунизацията35. Обичайно
болката е с малък интензитет и преминава
до третия ден36.
Сравнително по-редки са системните реакции като отпадналост, миалгиа, втрисане,
респираторни симптоми, главоболие или гадене (до 6–7% от ваксинираните). Те не се
отличават от плацебо-групата37.
Смята се, че значение за честотата и интензитета на локалните и системните реакции има антигенното съдържание на ваксината38.
Няма убедителни данни, свързващи противогрипната ваксинация със синдрома на
Guillain–Barr 39, 40.

Ваксинални щамове
за 2012/2013 година
Ваксиналните щамове за 2012/2013 г. са A/
California/7/2009 (H1N1), A/Victoria/361/2011
(H3N2) и B/Wisconsin/1/2010.

Изводи
Налице са убедителни данни за ползите
от противогрипната ваксинация на възрастното население, както и на пациентите със
съпътстващи заболявания – намален брой
хоспитализации, понижена смъртност и снижени разходи. При пациентите с хронични
белодробни заболявания ефектът се измерва с намален брой екзацербации и хоспитализации (особено за пневмония) и понижена
смъртност. Съчетаването є с пневмококовата ваксина потенцира тези ефекти.
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