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Abstract 

Cardiovascular disease remains the leading cause of morbidity and mortality. The cardiovascular system and upper 

respiratory tract pathologies are closely connected. A connection between influenza infection and cardiovascular 

disease has been observed since the early 20th century. Once infected an inflammatory response is activated. This is 

manifested by sudden fever, tachycardia, dehydration, hypoxemia, endothelial dysfunction, hypercoagulability and 

increased secretion of cytokines. Such stress can have a profound effect on patients with chronic heart disease, angina 

pectoris or asymptomatic patients with reduced ventricular function or severe coronary artery stenosis. 

Epidemiological studies have scientifically substantiated  the benefits of vaccination in this risk group - influenza 

vaccination  has a major impact on the course of cardiovascular disease. Currently, the influenza vaccine has the most 

evidence of a positive effect on patients with cardiovascular disease. Attempts are now being made to demonstrate the 

efficacy of this vaccine, not only as a preventive measure, but also as a factor that has an immunomodulatory effect 

on the body. The role of influenza vaccination has not been fully elucidated and  requires further studies to prove the 

cardioprotective effect of this vaccine. 
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Santrauka 

Širdies ir kraujagyslių ligos išlieka pagrindine mirtingumo ir mirštamumo priežastimi pasaulyje. Kardiovaskulinė 

sistema bei kvėpavimo takų  patologijos yra glaudžiai susijusios. Jau  nuo XX amžiaus pradžios pastebėtas ryšys tarp 

gripo infekcijos  ir  širdies-kraujagyslių ligų. Infekcijos,  patekę į organizmą, aktyvina uždegiminį atsaką. Tai 

pasireiškia staigiu karščiavimu, tachikardija, dehidratacija, hipoksemija, endoteline disfunkcija, hiperkoaguliacija ir 

padidėjusia uždegiminių faktorių sekrecija. Toks stresas gali turėti didelę įtaką pacientams, sergantiems lėtine širdies 

liga, krūtinės angina arba asimptominiams pacientams su sumažėjusia kairiojo skilvelio funkcija arba sunkia 

vainikinių arterijų stenoze. Atlikti epidemiologiniai tyrimai moksliškai pagrindžia vakcinacijos naudingumą šios 

rizikos grupės pacientams - vakcinacija nuo gripo turi didelę reikšmę širdies ir kraujagyslių ligų eigai. Šiuo metu 

būtent gripo vakcina turi daugiausiai įrodymų dėl teigiamo poveikio širdies kraujagyslių ligomis sergantiems 

pacientams. Dabar bandoma įrodyti šios vakcinos efektyvumą ne tik kaip prevencinės priemonės, bet ir  kaip 

faktoriaus, turinčio imunomoduliacinį poveikį organizmui. Vakcinacijos nuo gripo vaidmuo nėra iki galo išaiškintas 

bei reikalauja tolimesnių tyrimų, galiničų įrodyti šio skiepo kardioprotekcinį poveikį.  

Raktiniai žodžiai: gripas, vakcinacija, Širdies ir kraujagyslių ligos. 
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Įvadas 

Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė 

mirtingumo ir mirštamumo priežastis. Kasmet 7,2 

milijonai žmonių visame pasaulyje miršta nuo 

kardiovaskulinių ligų [1]. Pirminė ir antrinė 

prevencija kartu sumažina kardiovaskulinių ligų 

riziką, tačiau tik pusei pacientų, sergančių ūmia 

širdies ir kraujagyslių liga, tokie epizodai 

nepasikartoja per artimiausius penkerius metus [1]. 

Širdies ir kraujagyslių sistema bei kvėpavimo takų 

patologijos yra glaudžiai susijusios. Naujausios 

Europos kardiologų draugijos (EKD) 

kardiovaskulinių ligų prevencijos gairės 

rekomenduoja gripo vakcinaciją prevencijai ir 

gydymui kardiovaskulinėmis ligomis sergantiems 

pacientams [2].  Tačiau rekomendacijų stiprumas 

(IIb klasė/C lygis) nėra pakankamai didelis [3]. Kai 

kurios kitos EKD gairės nurodo aukštesnės klasės 

(I klasė) gripo ir pneumokokinės vakcinos 

rekomendacijas širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencijai [2].    

Kardiovaskulinių ligų epizodai yra dažnesni žiemą 

ir esant gripo epidemijoms [4]. Respiratorinės 

infekcijos yra pagrindinė pacientų su širdies 

nepakankamumu hospitalizavimo priežastis bei yra 

siejamos su padidėjusiu mirtingumu [5]. 

Epidemiologiniai tyrimai patvirtino sąsają tarp 

pneumokokinės ir gripo viruso sukeltų infekcijų 

bei kardiovaskulinių susirgimų [2]. Corrales – 

Medina ir bendraautoriai nustatė 4 kartus didesnę 

miokardo infarkto ar mirčių dėl kardiovaskulinės 

sistemos ligų riziką per  30 dienų po persirgtos 

pneumonijos, kuri laipsniškai mažėja, bet išlieka 

1,5 karto didesnė iki 10 metų [6].  Smeeth ir 

bendraautoriai kitose studijose nustatė reikšmingai 

didesnį dažnį miokardo infarkto per 90-ties dienų 

periodą po ūmios apatinio kvėpavimo trakto 

infekcijos [7].  

Pasak pasaulio sveikatos organizaciją (PSO),  

skiepais nuo gripo visų pirma siekiama apsaugoti 

pažeidžiamas didelės rizikos grupes, tai yra 

vyresnio amžiaus žmones, arba asmenis, 

sergančius tam tikromis lėtinėmis ligomis, siekiant 

išvengti sunkių su gripu susijusių komplikacijų ar 

mirties [8].  Tiek Amerikos širdies asociacija, tiek 

Europos kardiologų draugija rekomenduoja 

kasmetinę gripo vakciną asmenims, turintiems 

diagnozuotą širdies - kraujagyslių sistemos ligą [9 

- 11].  Tačiau pneumokokinės vakcinos 

veiksmingumas nebuvo pilnai patvirtintas 

daugiausiai dėl perspektyvių atsitiktinių imčių 

klinikinių tyrimų trūkumo ir daugelio šioje srityje 

atliktų neigiamų tyrimų rezultatų [12,13].  

Gripas ir jo vakcina 

Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, 

plintanti oro lašeliniu būdu. Ją sukelia RNR virusai, 

priklausantys Orthomyxoviridae šeimai. Yra 

išskiriami trys jų tipai: Influenza A, B ir C [14].  

Šie virusai yra 80 - 120 nm dydžio. Iš išorės juos 

gaubia lipidinis apvalkalas, ant kurio išsidėsto 

paviršiniai antigenai: hemagliutininas (HA) ir 

neuraminidazė (NA) (C tipo viruso paviršiuje 

vietoje šių antigenų yra hemagliutinuojantis-

esterazinis–membranų susiliejimo baltymas), o 

virusų viduje yra nukleokapsidė ir matricos 

proteinai (vidiniai antigenai) [15, 26]. Iš visų tipų 

labiausiai žmonėms patogeniški yra A ir B tipo 

virusai. A tipas toliau klasifikuojamas į potipius: 

yra žinoma 18 HA ir 11 NA potipių, o B tipas 

skirstomas į dvi antigeniškai skirtingas linijas 

(Victoria ir Yamagata) [22]. 
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Influenza A ir B tipo virusai yra pavojingiausi, 

sukelia sezonines epidemijas – ženklų sergamumo 

gripu padidėjimą tarp vėlyvo rudens ir ankstyvo 

pavasario [21]. Gripo simptomai, tokie kaip 

gerklės, galvos skausmas, bendras silpnumas, 

nuovargis, raumenų skausmai, sumažėjęs apetitas, 

nemiga ir sausas, neproduktyvus kosulys, 

pasireiškia praėjus 2 - 3 dienoms po kontakto su 

virusu [16]. Dauguma užsikrėtusių asmenų patiria 

šiuos simptomus arba jiems pasireiškia 

asimptominė ligos eiga. Tačiau dalis pacientų gali 

susirgti sunkia ligos forma su komplikacijomis. 

Šiai rizikos grupei priklauso pagyvenę asmenys 

(virš 65 metų amžiaus), vaikai (nuo 6 mėnesių iki 

5 metų amžiaus), imunosupresuoti (infekuoti ŽIV, 

vartojantys imunosupresinius vaistus), sergantys 

lėtinėmis ligomis (astma, cistine fibroze, lėtine 

obstrukcine plaučių liga, cukriniu diabetu), 

hemodinamiškai reikšmingomis širdies ligomis, 

vėžiu, turintys lėtinį inkstų funkcijos 

nepakankamumą ir nėščios moterys [17]. 

Dažniausiai pasitaikanti gripo komplikacija yra 

pneumonija. Ji gali būti pirminė, sukelta pačio 

viruso, ir antrinė, išsivystanti prisidėjus bakterinei 

infekcijai. Tipiniai sukėlėjai yra Streptococcus 

pneumoniae, S. aureus, Haemophilus influenzae ir 

kitos Gram neigiamos lazdelės, o atipiniai – 

Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma 

pneumoniae. Kitoms gripo komplikacijoms 

priklauso lėtinių plaučių ligų paūmėjimas, 

vidurinės ausies uždegimas, sinusitas, ūminis 

kvėpavimo nepakankamumas. Taip pat pasireiškia 

ir ekstrapulmoninės komplikacijos, tokios kaip  

aseptinis meningitas, encefalomielitas, 

meningoencefalitas, Guillain – Barre sindromas, 

miozitas [18]. Be to, pastebėtos širdies ir 

kraujagyslių sistemos komplikacijos: miokarditas, 

perikarditas, širdies nepakankamumas, aritmijos 

bei lėtinių kardiovaskulinių ligų paūmėjimas [19]. 

Efektyviausias būdas išvengti gripo ir jo 

komplikacijų yra vakcinacija. Ji turėtų būti 

atliekama kasmet prieš gripo sezoną rizikos grupės 

asmenims ir sveikatos sistemos darbuotojams, 

turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais [23]. 

Pastaruoju metu Pasaulinė sveikatos organizacija 

rekomenduoja skiepytis trivalente vakcina, į kurios 

sudėtį įeina du Influenza A viruso potipiai: H1N1 

ir H3N2 bei viena Influenza B viruso linija arba 

keturvalente vakcina, į kurią įtraukta ir antra B tipo 

viruso linija [24]. 

Nepaisant to, kad pirmos vakcinos išrastos ir 

taikomos jau nuo 1933 metų, gripas vis tiek išlieka 

reikšminga, epidemijas galinčia sukelti liga. 

Nuolatinės spontaninės genų, koduojančių viruso 

paviršinius antigenus – neuraminidazę ir 

hemagliutininą, mutacijos sukelia viruso 

pakitimus. Susiformuoja naujos viruso potipio 

padermės, kurioms žmonių populiacija neturi arba 

turi labai mažą atsparumą. Šis procesas vadinamas 

antigeniniu dreifu ir yra būdingas Influenza A ir B 

tipo virusams [20]. Atsižvelgiant į tai, vakcinų 

sudėtis kasmet peržiūrima ir keičiama pagal 

numatomą viruso padermę, kuri cirkuliuos 

ateinantį gripo sezoną. Taip siekiama užtikrinti 

apsauginį vakcinacijos efektą [25, 27]. 

Kardioprotekcinis vakcinų poveikis  

Gripo vakcina apsaugo ne tik nuo infekcijos, bet ir 

nuo su ja susijusių komplikacijų [28]. Be to, buvo 

pastebėtas ir teigiamas vakcinacijos poveikis 

širdies ir kraujagyslių sistemos ligoms.  
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Egzistuoja du galimi gripo vakcinos  apsauginio 

poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai 

mechanizmai – specifinis ir nespecifinis.  

Nespecifinis mechanizmas aiškinamas tuo, jog 

gripas yra viena labiausiai paplitusių ūminių 

infekcijų, pasireiškianti staigiu karščiavimu, 

tachikardija, dehidratacija, hipoksemija, endoteline 

disfunkcija, hiperkoaguliacija ir padidėjusia 

uždegiminių faktorių sekrecija [47]. Toks stresas 

gali turėti didelę įtaką pacientams, sergantiems 

lėtine širdies liga, krūtinės angina arba 

asimptominiams pacientams su sumažėjusia 

kairiojo skilvelio funkcija arba sunkia vainikinių 

arterijų stenoze [47]. Pacientams, sergantiems 

minėtomis ligomis, ūmi infekcija dažnai sukelia 

ūmų širdies nepakankamumą, plaučių edemą arba 

nestabilią krūtinės anginą su ūmiu koronariniu 

sindromu arba staigia mirtimi [29 - 31]. Nustatyta, 

kad  nespecifinis apsauginis mechanizmas yra 

paremtas uždegimine aterosklerozės teorija ir 

plonasienės fibroateromos plyšimu, kuris sukelia 

ūmų koronarinį sindromą [32, 33]. Aterosklerozė 

yra arterijos sienelės uždegimas, sukeltas mažo 

tankio lipoproteinų (MTL) infiltracijos intimoje bei 

makrofagų aktyvacijos. Taip pat atliktose studijose 

buvo nustatyta, jog C reaktyvinis baltymas (CRB) 

ir kiti uždegimo mediatoriai yra  kaip nauji 

kardiovaskulinių ligų rizikos faktoriai, kurie geriau 

nei cholesterolio lygis atspindi mažą ir vidutinę 

miokardo infarkto riziką [34]. Uždegiminiai 

citokinai, kurie yra atpalaiduojami vykstant 

ateroskleroziniams procesams, turi keletą skirtingų 

poveikių tiek širdžiai, tiek kraujagyslėms. 

Kvėpavimo takų infekcijos sukeltas uždegiminis 

procesas taip pat gali pakenkti inotropinei širdies 

funkcijai. Esant ūmiam uždegimui tumoro 

nekrozės faktoriaus alfa (TNF-α) ir interleukino-1β  

produkcija gali sumažinti miocitų kontraktiliškumą 

[35 - 39, 48]. Taip pat šie  mechanizmai apima 

sfingomielinazės kelio aktyvavimą ir keičia azoto 

oksido kelią, dėl ko blogėja betaadrenerginis 

širdies miocitų atsakas [38, 40 - 42, 48].  Ilgalaikė 

citokinų ekspresija gali sąlygoti nepalankią 

miokardo remodeliaciją ir padidinti metaloprotezių 

matricos bei jų audinių inhibitorių produkciją. 

Taigi nespecifinis apsauginis vakcinų poveikis yra 

siejamas su dažniausiai pasitaikančių infekcijų 

eliminavimu, dėl kurių, įvykus staigiai uždegimo 

kaskados aktyvacijai, destabilizuojamas arterijos 

sienelės lėtinis aterosklerozinis uždegimas.  Buvo 

atlikti bandymai su pelėmis – joms  buvo suleista 

aterosklerozinio apolipoproteino-E (apoE) – 

pelėms, sergančioms A tipo gripu, stebėtas 

uždegiminių ląstelių padidėjimas, fibrino 

atsidėjimas bei trombozė [43,48]. Šie procesai 

buvo susieti su kairiojo skilvelio išsiplėtimu ir 

kolageno kiekio padidėjimu miokarde, kas 

pakatino širdies nepakankamumo išsivystymą [38]. 

Taigi, vakcinacija nuo gripo buvo sukurta, siekiant 

užkirsti kelią infekcijos aktyvuojamam 

uždegiminiam atsakui, kuris daro neigiamą įtaką 

miokardo kontraktiliškumui, skatina fibrozę ir 

aterogenezę [44, 45]. 

Specifinis mechanizmas. Daugumoje studijų, 

tyrinėjusių vakcinuotus nuo gripo pacientus, 

sergančius širdies kraujagyslių ligomis (ŠKL) buvo 

nustatyta, jog apsauginis skiepų poveikis 

neapsiriboja tik gripo sezono metu [47]. Širdies 

ligų atvejų vakcinuotiems pacientams taip pat buvo 

pastebimai sumažėję vasaros mėnesiais bei tokia 

tendencija išlikusi iki sekančio skiepijimo [1,3,46]. 

Yra siūloma „antigenų mimikrijos“ teorija tarp 
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infekcinių sukėlėjų ir aterosklerozinės plokštelės 

antigenų [49]. Naudojant virtualios 

spektroskopijos metodą, kuris analizuoja baltymų 

tarpusavio sąveiką, buvo nustatyta, kad bradikinino 

2 receptorius (BKB2R) yra pagrindinis baltymas, 

tarpininkaujantis molekuliniams procesams, 

sukeliantiems kardioprotekcinį poveikį. Įrodyta, 

kad BKB2R yra susijęs su antiaritminiu ir 

antitrombotiniu poveikiu. Per jį veikiantis 

kalikreinas-kininas pasižymi antioksidaciniu ir 

priešuždegiminiu poveikiu, o azoto oksidas 

reguliuoja miokardo deguonies poreikį esant 

širdies nepakankamumui. Remiantis tuo teigiama, 

kad kai kurie po vakcinacijos susiformavę 

antikūnai veikia kaip agonistai. Jie suaktyvina su 

BKB2R susijusius signalizacijos kelius, 

prisidedančius prie apsaugos nuo kardiovaskulinių 

ligų [50].  

Gripo vakcina ir širdies nepakankamumas 

Dėl glaudaus ryšio tarp kvėpavimo takų ligų ir 

širdies nepakankamumo, vakcinacija vaidina vis 

didesnį vaidmenį šią širdies patologiją turinčių 

pacientų gydyme.  

Viename danų kohortiniame tyrime [51] buvo 

siekiama išsiaiškinti, ar vakcinacija nuo gripo yra 

susijusi su didesniu išgyvenamumu, sergantiems 

širdies nepakankamumu. 3,7 metų vykdytame 

stebėjime dalyvavo visi Danijos piliečiai, vyresni 

nei 18m., kuriems nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2015 

m. birželio 1 d. buvo diagnozuotas širdies 

nepakankamumas (iš viso 134 048 pacientai). 

Atsižvelgus į vakcinacijų skaičių ir dažnį, tiriamųjų 

gretutines ligas, vartojamus vaistus, socialinę 

padėtį ir kitus duomenis, buvo gauti rezultatai, kad 

vakcinuojant širdies nepakankamumu sergančius 

pacientus, mirties rizika tiek dėl širdies ir 

kraujagyslių sistemos patologijos, tiek dėl kitų 

priežasčių sumažėjo 18% (P < 0.001). Be to, tyrimo 

metu nustatyta, kad kasmet po diagnozės 

nustatymo skiepytų pacientų rezultatai buvo 

geresni lyginant su pacientais, kurie buvo skiepyti 

mažiau nei kartą per metus. Taip pat vakcinacija 

ankstyvuoju gripo sezono metu (t.y. rugsėjo ir 

spalio mėnesiais) labiau sumažino mirtingumą ne 

tik dėl širdies bei kraujagyslių ligų, bet ir kitų 

mirties priežasčių, lyginant su vakcinacija 

vėlyvuoju laikotarpiu (t.y. lapkričio ir gruodžio 

mėnesiais). Taigi, galima teigti, kad gripo vakcinos 

reikšmingai pagerina širdies nepakankamumu 

sergančių pacientų išeitis. 

Be to, įrodyta, kad vakcinacija nuo gripo gali 

sumažinti širdies nepakankamumu sergančių 

pacientų hospitalizacijų skaičių. Jungtinėje 

Karalystėje atliktame tyrime [31] buvo 

analizuojami 1990 - 2013m. pirminės ir antrinės 

sveikatos priežiūros duomenys, siekiant įvertinti 

vakcinacijos nuo gripo ir hospitalizacijų skaičiaus 

bei priežasties ryšį. Tyrimo metu lygintas 

hospitalizacijų atvejų skaičius per metus prieš ir po 

vakcinacijos pacientams, sergantiems širdies 

nepakankamumu. Buvo nustatyta, kad tarp  59 202 

širdies nepakankamumu sergančių pacientų 

hospitalizacijos rizika dėl širdies ir kraujagyslių 

ligų sumažėjo 27%, dėl kvėpavimo takų infekcijų 

17%, dėl visų priežasčių 4%. Taigi, širdies 

nepakankamumu sergantiems pacientams gripo 

vakcinacija yra susijusi su mažesne hospitalizacijos 

rizika, ypač dėl širdies ir kraujagyslių ligų. 

Sergančiųjų širdies nepakankamumu, kaip ir 

kitomis lėtinėmis ligomis, humoralinis ir ląstelinis 

imuninis atsakas į vakcinaciją lyginant su sveika 

populiacija yra silpnesnis. [52, 53]. Dėl šios 
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priežasties pradėta galvoti, kad pacientams su 

širdies nepakankamumu reikėtų taikyti 

agresyvesnius skiepijimo būdus. Viename 

atsitiktinių imčių, dvigubai aklame ir aktyviai 

kontroliuojamame tyrime [54] buvo tirti 28 širdies 

nepakankamumu sergantys pacientai. Dalis 

pacientų buvo vakcinuoti standartine gripo 

vakcinos doze, o likusi dalis vakcinuota dviguba 

vakcinos doze. Antikūnų titras po 2 – 4 savaičių 

dvigubos dozės grupėje buvo žymiai didesnis 

lyginant su standartinę dozę gavusia grupe (3.3 vs. 

1.6 for A/H3N2, P < 0.001; 1.9 and 1.1 for 

A/H1N1, P = 0.009; and 1.7 and 1 for B-type, P = 

0.02). Tačiau tiriant antikūnų titrus po 4 - 6 savaičių 

reikšmingo skirtumo tarp grupių nenustatyta. Taigi, 

didesnės gripo vakcinos dozės gali sukelti didesnį 

imuninį atsaką pacientams, sergantiems širdies 

nepakankamumu, tačiau būtina atlikti didesnės 

imties tyrimus, kad būtų nustatyta tinkama ir saugi 

gripo vakcinos dozė šiai pacientų grupei. 

Gripo vakcina ir prieširdžių virpėjimas 

Gripo infekcija, suaktyvindama sisteminį 

uždegiminį atsaką ir padidindama simpatinės nervų 

sistemos aktyvumą, yra svarbus veiksnys 

prieširdžių virpėjimo patogenezėje [55, 56]. 

Viename atvejo kontrolės tyrime [57] nustatyta, 

kad gripo infekcija 18% padidina prieširdžių 

virpėjimo išsivystymo riziką. Tame pačiame 

tyrime buvo tirta, ar vakcinacija nuo gripo gali 

sumažinti prieširdžių virpėjimo riziką. Palyginus 

kontrolinę grupę (gripu nesirgę ir neskiepyti 

pacientai, n = 38 353) su grupe neskiepytų, bet 

sirgusių gripu pacientų (n = 1369), prieširdžių 

virpėjimo rizika buvo ženkliai didesnė šioje 

grupėje (šansų santykis = 1,182; P = 0.032). Gripu 

nesirgusiųjų, bet skiepytų grupėje (n = 16 452) 

prieširdžių virpėjimo rizika buvo mažiausia (šansų 

santykis = 0,881; P <0.001). Pasiskiepijusių, bet 

gripu susirgusių grupėje prieširdžių virpėjimo 

rizika buvo panaši kaip ir kontrolinėje grupėje 

(šansų santykis = 1,136; P = 0.214). Taigi, gripo 

infekcija yra reikšmingai susijusi su padidėjusia 

rizika išsivystyti prieširdžių virpėjimui, tačiau ją 

galimą sumažinti taikant vakcinaciją nuo gripo. 

Prieširdžių virpėjimas yra tiesiogiai susijęs su 

išeminio insulto rizika, nepaisant tinkamos 

antitrombozinės profilaktikos. Viename 

kohortiniame tyrime [58] buvo siekta išsiaiškinti, 

ar vakcinacija nuo gripo gali sumažinti išeminio 

insulto riziką, sergantiems prieširdžių virpėjimu. Į 

tyrimą buvo įtraukti 6570 pacientai, iš kurių 

38,77% buvo pasiskiepijusių nuo gripo grupėje ir 

61,23% buvo nesiskiepijusių grupėje. Išeminio 

insulto rizikos santykis buvo gautas taikant Cox 

proporcinį rizikos modelį. Tyrimo metu nustatyta, 

kad išeminio insulto rizika buvo mažesnė 

vakcinuotų pacientų grupėje nei nevakcinuotų 

(rizikos santykis = 0,55; P < 0.001). Taigi, 

pacientams, sergantiems prieširdžių virpėjimu, 

vakcinacija nuo gripo gali sumažinti išeminio 

insulto išsivystymo riziką. 

Gripo vakcina ir išeminė širdies liga 

Įrodyta, kad gripo infekcija gali sustiprinti 

aterosklerozės progresavimą ir skatinti ūminių 

koronarinių įvykių pasireiškimą. [59, 60]. Dėl šios 

priežasties atlikta nemažai klinikinių tyrimų, 

kuriais bandyta išsiaiškinti, ar vakcinacija nuo 

gripo galėtų apsaugoti koronarinių arterijų liga 

sergančius pacientus. 

Vienoje iš tokių atsitiktinių imčių FLUVACS 

studijoje [61] buvo atrinkti 200 pacientų, 

persirgusių miokardo infarktu, ir 101 pacientas, 
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kuriems buvo suplanuota perkutaninė 

angioplastika. Abiejų grupių pacientams buvo 

atsitiktinai paskirta gripo vakcina arba placebo. 

Pacientai stebėti metus laiko, siekiant išsiaiškinti 

galimai teigiamą gripo vakcinos kaip antrinės 

koronarinių įvykių profilaktikos priemonės 

poveikį. Per vienerius stebėjimo metus nustatyta, 

kad nepageidaujamų širdies ir kraujagyslių 

sistemos reiškinių ir mirties atvejų rizika buvo 

ženkliai mažesnė paskiepytų pacientų grupėje 

lyginant su kontroline grupe (6%, lyginant su 17% 

kontrolinėje grupėje; P = 0.002).  

FLUCAD studijoje [62] buvo siekta įvertinti gripo 

vakcinos poveikį koronarinių įvykių pasireiškimo 

dažniui pacientams, kuriems angiografiškai 

patvirtinta vainikinių arterijų liga. Šis tyrimas buvo 

atsitiktinių imčių, dvigubai aklas. Tyrime dalyvavo 

658 pacientai, iš kurių 325 gavo gripo vakciną, o 

333 pacientai – placebo. Pacientai buvo stebėti 

vidutiniškai 298 dienas. Tyrimo rezultatai atskleidė 

reikšmingą ryšį tarp vakcinacijos nuo gripo ir 

širdies išemijos įvykių dažnio. Tiriamojoje grupėje 

mirties dėl širdies ir kraujagyslių ligų, miokardo 

infarkto, vainikinių kraujagyslių 

revaskuliarizacijos bei hospitalizacijų dažnis dėl 

miokardo išemijos buvo mažesnis nei kontrolinėje 

placebo grupėje (atitinkamai 6,02% ir 9,97%, P = 

0.047). 

Dar viename randomizuotame placebo 

kontroliuojamame tyrime [46] buvo atrinkti 439 

pacientai, persirgę ūminiu koronariniu įvykiu. 

Daliai pacientų buvo skirta gripo vakcina, likusi 

dalis pacientų buvo kontrolinė grupė. Paciento 

kontrolė ir stebėjimas vykdytas vienerius metus. 

Nustatyta, kad vakcinuotų pacientų grupėje 

hospitalizacija dėl pakartotinio ūmaus koronarinio 

įvykio, širdies nepakankamumo ar insulto 

pasireiškė rečiau nei kontrolinėje grupėje (9,5% 

palyginti su 19,3%; P = 0.004).  

Taigi, tyrimai patvirtina, kad gripo vakcina 

sumažina didžiuosius kardiovaskulinius įvykius 

pacientams, sergantiems išemine širdies liga. 

 

Išvados 

Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir širdies bei 

kraujagyslių sistemos ligos yra glaudžiai 

susijusios, o vakcinacija nuo gripo vaidina vis 

didesnį vaidmenį  širdies patologiją turinčių 

pacientų gydyme. Gripo vakcinos reikšmingai 

pagerina širdies nepakankamumu sergančių 

pacientų išeitis. Taip pat širdies nepakankamumu 

sergantiems pacientams gripo vakcinacija yra 

susijusi su mažesne hospitalizacijos rizika, o 

sergantiems prieširdžių virpėjimu, vakcinacija nuo 

gripo gali sumažinti išeminio insulto išsivystymo 

riziką. Be to, tyrimai patvirtina, kad gripo vakcina 

sumažina didžiuosius kardiovaskulinius įvykius 

pacientams, sergantiems išemine širdies liga.  
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