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SUNKUS GRIPAS
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Įvadas. Sunkus gripas – tai būklė, pasi-
reiškianti ne tik bendraisiais negalavimo 
simptomais, bet ir apatinių kvėpavimo takų 
infekcijos požymiais, neurologine simpto-
matika.

Nors paskutinė gripo pandemija 2009–
2010 m. (A(H1N1)pdm09) nesukėlė tokių 
pasekmių kaip įžymusis 1918–1920 m. gri-
pas, tai vis tiek buvo išbandymas viso pa-
saulio sveikatos sistemai. Palyginti su sezo-
ninio gripo duomenimis, pandemijos metu 
ir laikotarpiu po jos registruota daug jaunų 
žmonių bei vaikų sunkių gripo atvejų. Ap-
žvelgiant Didžiosios Britanijos 2009–2010 
m. pandemijos duomenis matyti, kad dau-
giau nei pusė hospitalizuotų gripu sergan-
čių ligonių iki tol buvo visiškai sveiki. Net 13 
proc. tokių ligonių iškart buvo hospitalizuo-
ti į intensyviosios terapijos skyrių, o hospi-
talizuotų ligonių mirštamumas siekė 5 proc.

Nors svarbiausia gripo prevencijos priemo-
nė yra vakcinacija, iki šiol skiepijasi tik maža 
visuomenės dalis. Norint išvengti sunkių li-
gos formų būtina ne tik šviesti visuomenę 
vakcinacijos klausimais, bet ir stengtis anks-
ti diagnozuoti ligą, laiku paskirti tinkamus 
priešvirusinius vaistus.

Rizikos veiksniai. Didesnę tikimybę susirgti 
sunkiu gripu turi bronchine astma sergantys 
ligoniai. Gerai išsivysčiusiose šalyse jie gali 
sudaryti iki 30 proc. dėl gripo hospitalizuo-
jamų asmenų. Kitas rizikos veiksnys – nutu-
kimas. Per 2009–2010 m. gripo pandemiją 
nutukę asmenys (kūno masės indeksas > 
30) sudarė 30 proc. gripu sergančiųjų, hos-
pitalizuotų į intensyviosios terapijos skyrių. 
Didesnę riziką sirgti sunkiu gripu taip pat 

turi nėščiosios, kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, 
imunosupresuoti ligoniai, neurologinėmis, 
kraujagyslių, kraujodaros, metabolinėmis 
(ypač cukriniu diabetu), lėtine obstrukcine 
plaučių liga, lėtinėmis inkstų ar kepenų li-
gomis sergantys žmonės.

Klinikiniai ligos požymiai. Inkubacinis 
ligos periodas trunka 2–3 d. Jo metu pasi-
reiškia šie simptomai: karščiavimas, kosulys, 
gerklės, galvos, raumenų skausmas, sloga. 
Net 25 proc. ligonių vargina pykinimas, vė-
mimas, viduriavimas. Dusulys nėra būdin-
gas gripo požymis. Jo pasireiškimas rodo, 
jog ligos eiga yra komplikuota. Vyresnio 
amžiaus imunosupresuotiems žmonėms 
gripas gali pasireikšti be karščiavimo. Retais 
atvejais liga pradžioje pasireiškia encefali-
to, encefalopatijos, miozito, mioperikardito 
požymiais.

Liga gali progresuoti labai greitai. Esant 
komplikacijų, kvėpavimo nepakankamumo 
požymiai išryškėja 4–5 ligos parą. Ūminio 
respiracinio distreso sindromas (ŪRDS) nu-
statomas 50–75 proc. gripu sergančių ligo-
nių, hospitalizuojamų į intensyviosios tera-
pijos skyrių (žr. 1 pav.).

Tikras gripo komplikacijų (bakterijų sukel-
tas plaučių uždegimas, meningitas, sepsis) 
dažnis nežinomas. Eksperimentiniais tyri-
mais nustatyta, jog antrinė bakterinė infek-
cija pasireiškia 20 proc. sergančiųjų gripu, 
bet, remiantis autopsijų duomenimis, šis 
skaičius siekia 50 proc. atvejų. Dažniausiai 
nustatomi sukėlėjai Streptococcus pneumo-
niae, Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae, kartais – A Streptococcus ir Neis-
seria meningitidis.
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Diagnostika. Ligos klinikiniai požymiai ir 
standartiniai kraujo tyrimai yra nespecifiš-
ki. Laboratoriniuose kraujo tyrimuose esant 
sunkiai ligos eigai galima stebėti leukopeni-
ją ar limfopeniją, padidėjusius kreatinkina-
zės aktyvumo, kreatinino, laktato rodiklius. 
C-reaktyvusis baltymas nėra specifiškas ski-
riant bakterinį ir virusinį uždegimą.

Krūtinės ląstos radiologiniuose tyrimuose 
būdingas abiejų plaučių pažeidimas, difuzi-
niai plaučių infiltratai. Stebint vienos skilties 
infiltraciją reikėtų įtarti antrinę bakterinę 
infekciją. Ligai komplikavusis galimas eksu-
dacinis pleuritas, nustatyta didesnė plaučių 
arterijų embolijos tikimybė.

Specifiškiausias ir jautriausias ištyrimo bū-
das yra viruso RNR nustatymas PGR meto-
du. Tiriamoji medžiaga gali būti imama iš 
nosies, gerklės, nosiaryklės (aspiratas ar te-
pinėlis). Intubuotiems ligoniams ištyrimui 
rekomenduojama naudoti endotrachėjinį 
sekretą ar bronchoalveolinio lavažo metu 
surinktą skystį. Tyrimų iš viršutinių kvėpavi-
mo takų rezultatai gali būti klaidingai nei-
giami, jei ligoniui pasireiškia tik apatinių 
kvėpavimo takų pažeidimo simptomai ar 
tiriama vėlyvu ligos periodu, kai yra prisidė-
jusi bakterinė infekcija. Jei PGR tyrimas yra 
neigiamas, bet klinikiniai ir radiologiniai po-
žymiai ypač būdingi gripui, rekomenduoja-
ma tyrimą kartoti.

Vakcinacija yra svarbiausia prevencinė prie-
monė, bet ji ne 100 proc. apsaugo nuo li-
gos. Dažniausiai vakcinose naudojami viru-
sų tipai atitinka cirkuliuojančius aplinkoje, 
bet galimas nenumatytas antigenų dreifas, 
todėl reikėtų nepamiršti, jog atlikta vakci-
nacija nepaneigia gripo diagnozės.

Gydymas. Ankstyvas neuraminidazės in-
hibitorių skyrimas yra pagrindinis sunkaus 
gripo gydymo principas. Šie vaistai veik-
dami per virusų paviršių baltymus sustab-

do A ir B grupių gripo virusų dauginimąsi. 
Lietuvoje iš šios vaistų grupės naudojami 
oseltamiviras (kietų kapsulių pavidalu) bei 
zanamiviras (inhaliacinių miltelių pavidalu).

Oseltamiviras. Oseltamiviras neleidžia vi-
rusui plisti už užkrėstos ląstelės ribų sukel-
damas virionų paviršiaus neuraminidazių 
inhibiciją. Patekęs į organizmą kaip osel-
tamiviro fosfatas, vaistas absorbuojamas 
virškinimo trakte ir metabolizuojamas ke-
penyse. Standartinė geriamojo vaisto dozė 
suaugusiajam yra 75 mg du kartus per parą. 
Gydymo trukmė 5 paros. Didžioji vaisto da-
lis išskiriama per inkstus, todėl esant inkstų 
funkcijos nepakankamumui būtina dozės 
korekcija. Vaisto vartojimas nėra kontrain-
dikuotinas nėštumo metu, bet rekomen-
duojama jį skirti tik esant sunkiam gripui. 
Dažniausias vaisto sukeliamas nepageidau-
jamas poveikis: pykinimas, vėmimas, pilvo, 
galvos skausmas, viduriavimas.

Zanamiviras. Zanamiviras organizme neme-
tabolizuojamas ir nepakitęs išskiriamas per 
inkstus. Esant inkstų funkcijos sutrikimams do-
zės korekcija nereikalinga. Standartinė vaisto 
dozė yra 2 inhaliacijos (po 5 mg) du kartus per 
parą. Gydymas tęsiamas 5 dienas. Dažniausias 
nepageidaujamas reiškinys – bėrimas. Nėš-
tumo metu vaistą vartoti galima, bet nereko-
menduojama jo skirti žindyvėms.

Ligoniams, kuriems pasireiškia ūminio kvė-
pavimo nepakankamumo požymiai, inha-
liacinį vaistą taisyklingai vartoti sunku. Be 
to, manoma, jog tik 10–20 proc. vaisto per 
kvėpavimo takų epitelį patenka į sisteminę 
kraujotaką, todėl jo skirti sunkiems ligo-
niams nerekomenduojama. Sergantiesiems 
bronchine astma ar lėtine obstrukcine plau-
čių liga inhaliacinį vaistą reikėtų skirti atsar-
giai dėl galimo bronchų spazmo.

Intraveninis zanamiviro vartojimas vis dar 
tiriamas. Pavieniais atvejais jo skiriama kri-
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tiškai sunkiems ligoniams, kai nestebima 
klinikinio atsako į kitą priešvirusinį gydymą. 
Standartinė vaisto dozė – 600 mg du kartus 
per parą.

Sergantiesiems lengvu gripu rekomenduo-
jama skirti simptominį ligos gydymą. Tiek 
sezoninio gripo, tiek pandemijos metu žmo-
nės, turintys didesnę riziką susirgti sunkiu 
gripu (rizikos faktoriai paminėti anksčiau), 
pasireiškus į gripą panašiems simptomams 
turėtų per 48 val. pradėti vartoti oseltami-
virą arba per 36 val. zanamivirą. Ankstyva 
priešvirusinių vaistų vartojimo pradžia tie-
siogiai siejama su greitu virusų RNR kiekio 
mažėjimu, mažesniais asmenų, gydomų 
intensyviosios priežiūros palatose, skaičiais, 
mažesniu ligonių mirštamumu.

Rizikos grupės ligoniams, nesant gripo 
komplikacijų, kai įtariamas atsparumas os-
eltamivirui, rekomenduojama kuo greičiau 
pradėti gydymą zanamiviru. Sergantiesiems 
H1N1 gripu A atsparumas oseltamivirui nu-
statomas dažniau nei sergantiesiems H3N2 
ar gripu B. Būklės, kurioms esant didėja ti-
kimybė išsivystyti atsparumui oseltamivi-
rui: pirminis imunodeficitas, chemoterapi-
ja ar radioterapija, skirta per pastaruosius 
6 mėn., po organų, kaulų čiulpų transplan-
tacijos, kai skiriamas imunosupresinis gydy-
mas, ligoniai, vartojantys dideles sisteminių 
gliukokortikosteroidų dozes (> 40 mg per 
parą), ŽIV infekuoti ligoniai, kai stebima ryš-
ki imunosupresija. Per 2010–2011 m. gripo 
epidemiją Didžiojoje Britanijoje net 28 proc. 
sergančiųjų buvo nustatytas rezistentišku-
mas oseltamivirui.

Sunkaus gripo atveju, stebint greitą ligos pro-
gresavimą, pirmo pasirinkimo vaistas – os-
eltamiviras.  Zanamivirą siūloma skirti tik 
jei oseltamiviro skirti neįmanoma ar yra 
nustatytas atsparumas jam. Gydymą re-
komenduojama pradėti per pirmas 48 val. 
nuo simptomų pasireiškimo, jei to padaryti 

nepavyksta, dėl tolimesnio vaisto skyrimo 
spręsti atsižvelgiant į klinikinę situaciją. 
Oseltamiviro efektyvumas pradėjus vaistą 
skirti vėlesniu ligos laikotarpiu nėra patvir-
tintas. Skiriama dozė gali siekti 150 mg du 
kartus per parą, rekomenduojama gydymą 
tęsti bent 10 parų. Po 5 gydymo parų neste-
bint klinikinio pagerėjimo, rekomenduoja-
ma tirti dėl atsparumo oseltamivirui.

Kiti vaistai. Registruoti keli oseltamivirui ir 
zanamivirui atsparaus gripo atvejai, todėl 
atliekama vis daugiau tyrimų naudojant 
naujus priešvirusinius vaistus. Tiriami kiti 
neuraminidazių inhibitoriai: peramiviras 
intraveniniam naudojimui, inhaliacinis lani-
namiviro preparatas, favipiraviras, veikiantis 
ne tik gripo, bet ir kitus RNR virusus. Taip pat 
atliekama naujų priešvirusinių vaistų paieš-
ka (hemagliutinino, polimerazės inhibito-
riai, interferonų induktoriai ir kiti).

Remiantis klinikinių tyrimų rezultatais, dvie-
jų neuraminidazės inhibitorių derinio skyri-
mas nerekomenduojamas. Nustatyta, jog 
skirtingų priešvirusinių preparatų vartoji-
mas (oseltamiviras su ribavirinu ir amantadi-
nu) gali lemti mažesnį ligonių mirštamumą, 
bet tokia gydymo schema kol kas skiriama 
tik pavieniuose klinikiniuose tyrimuose.

Tyrimai, vertinantys gliukokortikosteroidų 
naudojimą gripo metu, pateikia prieštarin-
gų įrodymų. Intraveninis imunoglobulinas, 
naudojamas kitoms virusinėms infekcijoms 
(parvoviruso sukeltai lėtinei anemijai, Ar-
gentinos hemoraginei karštinei) gydyti, to-
dėl tiriama jo nauda gydant gripą.

Apibendrinimas. Dėl kintančių cirkuliuo-
jančių virusų tipų kasmet vis sunkiau pro-
gnozuoti gripo epidemijas, jų intensyvumą 
ir trukmę. Visais atvejais gripas gali kom-
plikuotis į kvėpavimo nepakankamumą ar 
net dauginį organų disfunkcijos sindromą. 
Svarbiausia sunkaus gripo prevencija – tin-
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kamu metu atlikta vakcinacija. Gripo vakcina 
rekomenduojama pasiskiepyti rudens–žie-
mos laikotarpiu. Gripo sezono pradžia laikoma 
ankstyvas spalio mėnuo, pabaiga–balandžio–
gegužės mėnesiai. Norint užtikrinti gerą 
vakcinacijos kokybę būtina įsitikinti, jog į 
rinkoje esančią vakciną įtraukti šiuo metu 
vyraujančių virusų fragmentai.

Diagnozavus ligą, gydymas turi būti pradė-
tas per 48 val. nuo simptomų pasireiškimo. 
Skiriant priešvirusinį gydymą reikėtų atsi-
žvelgti į imuninę ligonio būklę, gretutines 
ligas. Tikslių rekomendacijų dėl gydymo 
skyrimo vėlyvesniame ligos laikotarpyje 
nėra, todėl tokiu atveju reikėtų spręsti atsi-
žvelgiant į konkrečią klinikinę situaciją.

1 pav. Tiesinė krūtinės ląstos rentgenograma, atlikta 
ligoniui gulint.
Paaiškinimas. 29 m. ligonis. Sunkus gripas, pasireiš-
kęs ŪRDS (VUL SK duomenys).
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