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Santrauka
Gripas yra sezoninė virusinė infekcija, kurią sukelia A ir 
B tipo gripo virusai. Kiekvienais metais gripu užsikrečia 
maždaug 10-20 proc. pasaulio gyventojų, iš jų 3–5 mln. 
hospitalizuojami, o 300 000 – 650 000 miršta dėl sunkios 
ligos eigos ir gripo sukeltų komplikacijų. Tyrimo tikslas 
− remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, 
išanalizuoti įrodymais pagrįstą informaciją apie vaikų 
gripo komplikacijų dažnį ir rizikos veiksnius bei preven-
ciją. Atlikta 26 publikacijų mokslinė apžvalga. Moksli-
niai straipsniai atrinkti naudojantis PubMed ir Google 
Scholar duomenų bazėmis. Straipsnių atrankos kriteri-
jai: publikacijos anglų kalba, atitinkančios tyrimo temą. 

Įvadas
Gripas yra sezoninė virusinė infekcija, kurią sukelia A 

ir B tipo gripo virusai. Kiekvienais metais gripu užsikrečia 
maždaug 10-20 proc. pasaulio gyventojų, iš jų 3–5 mln. 
hospitalizuojami, o 300 000 – 650 000 miršta dėl sunkios 
ligos eigos ir  gripo sukeltų komplikacijų [1,2]. Dideli vaikų 
sergamumo, hospitalizacijos ir komplikacijų rodikliai turi 
didelį socialinį ir ekonominį poveikį visuomenei dėl moky-
klos nelankymo ir tėvų nedarbo, didesnių išlaidų vaistams 
ir sveikatos apsaugos išteklių naudojimo. Dėl šių priežasčių 
sveikatos priežiūros specialistams svarbu atpažinti ir atidžiau 
stebėti vaikus, sergančius gripu ir turinčius didesnę gripo 
komplikacijų riziką. Vakcinacija nuo gripo yra veiksmin-
giausia prevencijos priemonė, todėl vis daugėja rekomen-
dacijų įtraukti gripo vakcinas į įprastines vaikų skiepijimo 
programas [1].

Tyrimo tikslas - remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, išanalizuoti įrodymais pagrįstą informaciją 
apie vaikų gripo komplikacijų dažnį, rizikos veiksnius ir 
prevenciją.   

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta 26 publikacijų mokslinė apžvalga. Moksliniai 

strapsniai atrinkti, naudojantis PubMed duomenų baze. 
Straipsnių atrankos kriterijai: publikacijos anglų kalba, ati-
tinkančios tyrimo temą. 

Tyrimo rezultatai
Analizuojant gripu sergančių vaikų hospitalizacijos dažnį, 

V. Peltola ir kt. autorių aprašytame tyrime pastebėta, kad 
net 78 proc. gripu sergančių vaikų buvo hospitalizuoti iki 4 
metų amžiaus [3]. Šių ir kitų autorių tyrimų rezultatai parodo 
jaunesnių vaikų didesnę hospitalizacijos riziką [4,5]. Atliktų 
tyrimų metu pastebima, kad dažniau buvo hospitalizuojami 
berniukai nei mergaitės, tačiau dėl mažo kiekio duomenų 
apie lyties įtaką hospitalizacijos dažniui tikslių išvadų daryti 
negalima, manoma, kad tai gali būti susiję su endokrinine 
- imunine organizmo sistema ir genetiniais aspektais [6,7]. 
Vertindami hospitalizacijos dažnį pagal gripo tipą, Kataloni-
jos mokslininkai pastebėjo, kad net 79,4 proc. hospitalizuotų 
vaikų buvo patvirtintas A tipo gripo virusas [6]. L. Mancinelli 
ir kt. autorių tyrime nustatytas didesnis hospitalizuotų paci-
entų A tipo gripo dažnis, tačiau pabrėžiama, kad ankstesnių 
metų tyrime šie rodikliai skyrėsi, hospitalizacijos rodiklis 
dėl B tipo gripo infekcijos buvo kur kas didesnis [8]. Galima 
daryti prielaidą, kad šie rezultatai galėjo būti susiję su ryškes-
niais vaikų, sergančių A tipo gripu, klinikiniais požymiais, 
tokiais kaip karščiavimas bei kvėpavimo takų simptomai. 

Švedijos mokslininkų atliktame tyrime 41 proc. gripu 
užsikrėtusių vaikų patyrė bent vieną su gripu susijusią kom-
plikaciją [9]. Ligų kontrolės ir prevencijos centro duome-
nimis, gripo komplikacijas dažniausiai patiria vaikai iki 5 
metų [10]. Tyrėjai pabrėžia, kad vaikams, sergantiems gripu 
ir turintiems gretutinių lėtinių ligų, komplikacijos išsivysto 
dažniau [6]. A tipo gripu sergantys vaikai dažnai patiria 
sunkesnes komplikacijas, nei B tipo gripo pacientai [11]. 
Informacijos apie sunkias su B tipo gripu susijusias kompli-
kacijas literatūroje yra nedaug, tačiau australų tyrime buvo 
pastebėta, kad vertinant pastarųjų 10 metų gripo sezonus, B 
tipo gripas sukėlė didesnį vaikų sergamumą ir dažniau buvo 
siejamas su sunkesnių komplikacijų, tokių kaip ūminis inkstų 
nepakankamumas, rabdomiolizė ir kardiovaskulinės sistemos 
sutrikimai išsivystymu, nei A tipo gripas [4]. 
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Dažniausios vaikų gripo komplikacijos yra pirminė vi-
rusinė ar antrinė bakterinė pneumonija, kitos antrinės bak-
terinės infekcijos − sinusitas ar ūminis viduriniosios ausies 
uždegimas ir jau esamų lėtinių ligų, tokių kaip astma, paū-
mėjimas [12]. Literatūroje nurodoma, kad reikšmingiausia 
vaikų gripo komplikacija yra antrinė bakterinė pneumonija, 
dažniausiai sukelta Streptococcus pneumoniae [13]. Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Europos ir Azijos valstybių duomenimis, 
pneumonija serga 22–43 proc. vaikų, hospitalizuotų dėl gripo 
infekcijos [14,15]. S. Zou ir kt. autorių aprašytame tyrime 
buvo pastebėta, kad vaikams, sergantiems B tipo gripu, pneu-
monija išsivystė dažniau, nei sergantiems A tipo gripu [11]. 
Gripo virusinė infekcija gali sukelti ir įvairias neurologines 
komplikacijas, įskaitant traukulius, encefalopatiją, encefa-
litą ir Guillain-Barré sindromą. Korėjos mokslinių tyrimų 
duomenimis, 44 proc. vaikų, sergančių gripu, pasireiškė trau-
kuliai, 8 proc.  vaikų gripas komplikavosi encefalitu. Šiame 
tyrime dar buvo pastebėta, kad vaikams, prieš susirgimą jau 
turėjusiems neurologinių ligų, nustatytas didesnis su gripo 
infekcija susijusių neurologinių komplikacijų dažnis [16]. 
Kitų tyrimų duomenimis, neurologinėmis ligomis sergančių 
vaikų gerokai didesnė rimtų komplikacijų ir mirties rizika 
[17]. Singapūro mokslininkų atliktame tyrime nustatyta, kad 
A tipo gripu sergantys vaikai dažniau patyrė neurologinių 
komplikacijų, nei sergantieji B tipo gripu [18]. Vertinant 
bendrojo kraujo tyrimo pokyčius ir komplikacijų išsivystymo 
riziką, keleto tyrimų duomenimis, limfopenija, trombocito-
penija ir žymiai padidėjęs CRB buvo dažniau susiję su vaikų 
komplikuoto gripo atvejais [11,19]. 

Jungtinės Karalystės mokslininkai pastebėjo, kad 2009-
2010 metų gripo pandemijos metu, oseltamiviro vartojimas 
per pirmąsias 72 valandas nuo ligos simptomų atsiradimo 
sumažino vaikų gripo komplikacijų, įskaitant pneumonijos, 
riziką [20]. Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, 
antivirusinį gydymą rekomenduojama skirti kuo greičiau bet 
kuriam hospitalizuotam pacientui, kuriam įtariamas gripas, 
sergančiam sunkia, komplikuota liga ar turinčiam didesnę 
gripo komplikacijų riziką, nelaukiant laboratorinio infekcijos 
patvirtinimo [21]. 

Skiepai nuo gripo yra veiksmingiausia gripo infekcijos 
prevencijos priemonė. Europos šalys, tokios kaip Austrija, 
Suomija, Latvija ir Slovakija, taiko įprastinę vakcinaciją 
nuo gripo visiems vaikams nuo 6–7 mėnesių [22]. Jungtinės 
Valstijos, Kanada ir Australija  vakcinaciją nuo gripo taiko 
vaikams nuo 6 mėnesių [4,23,24]. Jungtinių Valstijų, Ka-
nados ir Olandijos mokslininkai 2020 metais įvertino, kad 
gripo vakcinos veiksmingumas, mažinant 6 mėnesių - 17 
metų vaikų hospitalizavimą, buvo 57,5 proc., didžiausias 
veiksmingumas buvo nuo A(H1N1) gripo viruso - 74 proc., 
B tipo gripo – 50,9 proc., A(H3N3) – 40,8 procento [25]. 

Šiuo metu Lietuvoje rekomenduojama skiepyti nėščiąsias, 
65 metų ir vyresnius asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis, 
kuriems yra didelė gripo komplikacijų rizika [26]. Šios reko-
mendacijos neaprėpia lėtinėmis ligomis nesergančių vaikų, 
ypač jaunesnių nei 2 metų, kurie yra labiausiai pažeidžiami. 
Dėl šios priežasties vaikų nuo 6 mėnesių vakcinacija,  kaip 
gripo prevencijos priemonė, turėtų būti įtraukta į vaikų pro-
filaktinių skiepijimų programą. 

Išvados
1. Gripo komplikacijos dažnesnės vaikams iki 5 metų, 

sergantiems A tipo gripu ir turintiems gretutinių lėtinių su-
sirgimų ir (arba) vaikams, kurių bendrajame kraujo tyrime 
stebima limfopenija, trombocitopenija ir žymiai padidėjęs 
CRB. 

2. Veiksmingiausia gripo prevencijos priemonė yra skie-
pijimas, todėl sekant kitų valstybių pavyzdžiu, Lietuvoje 
gripo vakcinaciją vaikams nuo 6 mėnesių reikėtų įtraukti į 
vaikų profilaktinių skiepų programą.
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Summary
Seasonal influenza is caused by influenza A and B viruses. 

Approximately 10-20% of the world’s population is infected with 
the influenza each year, 3-5 million of people are hospitalized and 
300,000-650,000 patients die from severe course and complications 
of influenza. The aim of the study was to analyze evidence-based 
information from latest scientific publications on the incidence 
and risk factors of pediatric influenza complications and preven-
tion. A scientific review of 26 publications was conducted. Scien-
tific papers were selected using PubMed and Google Scholar da-
tabases. Selection criteria: publications in English and relevant to 
the research topic.
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