
 GRIPA



Kaj je gripa?

 Je nalezljiva virusna bolezen dihal

 Povzročajo jo RNA virusi

 V sezonskih epidemijah se hitro širi po 
svetu

 S čemer povzroča veliko gospodarsko 
škodo v obliki odsotnosti z dela in stroškov 
zdravljenja



Zgodovina

 Velike genetske spremembe virusa so v 20. 
stoletju povzročile tri pandemije gripe

  v katerih je umrlo na milijone ljudi

 Ime »influenca« izhaja iz starega verovanja, da 
bolezen povzročajo neugodni astrološki vplivi 
oz. »influence«



Znane pandemije gripe:

Ime 
pandemije

Datum Št. smrti Podtip 
virusa

ŠPANSKA 
GRIPA

1918–1920 20–100 
milijonov

H1N1

AZIJSKA 
GRIPA

1957–1958 1–1,5 
milijona

H2N2

HONGKON-
ŠKA GRIPA

1968–1969 0,75–1 
milijon

H3N2



 Gripa se navadno razširi pozimi

  verjetno zaradi tega, ker tedaj ljudje 
preživljamo več časa skupaj v zaprtih 
prostorih in ker mraz oslabi imunski sistem



 Ker imata severna in južna polobla zimo 
ravno v nasprotnem času leta, imamo 
vsakoletno pravzaprav dve obdobji gripe

 Svetovna zdravstvena organizacija 
pripravlja po dve obliki cepiva proti gripi

 eno za severno, drugo pa za južno poloblo



 Cepivo se vsakoletno spreminja

 glede na pričakovane oblike gripe v tistem 
letu

 tako učinek cepiva ne more biti 
dolgotrajen



Znani so trije rodovi virusa gripe:

 Virusi gripe A, ki okužijo sesalce in ptiče 
(znani tudi kot ptičja gripa)

 Virusi gripe B, ki okužijo le ljudi

 Virusi gripe C, ki okužijo le ljudi in prašiče



Simptomi:

 povišana telesna temperatura

 Glavobol

 Utrujenost

 suh kašelj

 boleče grlo

 zamašen nos

 Kihanje

 bolečine v telesu



Zdravljenje:

 Navadno zdravimo simptomatsko 

   (počitek, hidracija)

 Bolečine lajšamo z analgetiki (npr. 
paracetamol)

 V pirmeru zapleta z bakterijsko okužbo z 
antibiotiki



Povzetek
 Gripa je nalezljiva virusna bolezen dihal, ki jo povzročajo 

RNA virusi

 Tipi:

 Virusi gripe A, ki okužijo sesalce in ptiče (znani tudi kot 
ptičja gripa)

 Virusi gripe B, ki okužijo le ljudi

 Virusi gripe C, ki okužijo le ljudi in prašiče

 Zdravljenje je simptomatsko, lajšanje bolečin z 
analgetiki, v primeru zapleta z bakterijsko okužbo z 
antibiotiki



VIRI:

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Gripa

 http://www.ezdravje.com/prehlad-in-gripa/gripa/

 http://www.delo.si/assets/media/picture/20091008/spans
ka_gripa.jpg?rev=1

 http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00227/gripa_22
7508S1.jpg

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gripa
http://www.ezdravje.com/prehlad-in-gripa/gripa/
http://www.delo.si/assets/media/picture/20091008/spanska_gripa.jpg?rev=1
http://www.delo.si/assets/media/picture/20091008/spanska_gripa.jpg?rev=1
http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00227/gripa_227508S1.jpg
http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00227/gripa_227508S1.jpg
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