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Θέματα που θα θιγούν
• Ο ιός της γρίπης

• Κατάταξη - μεταλλάξεις

• Προσβολή του ανθρώπου 

• Επιδημίες  - Πανδημίες

• Εμβολιασμός – σχεδιασμός του εμβολίου

• Η γρίπη του 16-17

• Η γρίπη του 17-18

• Διαγνωστικές δοκιμασίες γρίπης

• Προφύλαξη – θεραπεία της γρίπης

• Θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τη γρίπη;



Η

Ν



Ο ιός της γρίπης

• Orthomyxoviruses
• (ορθός, orthos, Greek for "straight"; μυξα, myxa, Greek for "mucus")

• Οικογένεια ιών RNA

• Περιλαμβάνει επτά γένη:
• Influenza virus A,
• Influenza virus B,
• Influenza virus C,
• Influenza virus D,
• Isavirus,
• Thogotovirus
• Quaranjavirus

Σε λίμνες, ο ιός influenza A μένει ζωντανός επί 4 ημέρες σε 22o C 
και >30 ημέρες σε 0o C

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Mucus
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_B
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_C
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Influenzavirus_D&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Isavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Thogotovirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Quaranjavirus


Διεθνώς αποδεκτή ονοματολογία και 
κατάταξη ιών γρίπης (και από το CDC)

• Ο αντιγονικός τύπος (π.χ. A, B, C)

• Ο ξενιστής που το έφερε (π.χ. χοίρος, ίππος, όρνιθα κ.ά. πλην ανθρώπου)

• Γεωγραφική προέλευση (π.χ. Denver, Taiwan, κ.ά.)

• Αριθμός στελέχους (π.χ. 15, 7, κ.ά.)

• Έτος απομόνωσης (π.χ. 57, 2009, κ.ά.)

• Για τους ιούς Α, περιγραφή αντιγόνων Η και Ν, π.χ. (H1N1), (H5N1)

• Παραδείγματα:
• A/duck/Alberta/35/76 (H1N1) για ιό που απομονώθηκε από πάπια

• A/Perth/16/2009 (H3N2) για ιό που απομονώθηκε από άνθρωπο



Ο ιός προκαλεί κάθε χρόνο την εποχική γρίπη

• Οξεία λοίμωξη που προκαλείται από τους ιούς γρίπης (Α, Β & C)

• Παγκοσμίως προσβάλλει 5%–10% ενηλίκων και 20%–30% παιδιών

• Μπορεί να οδηγήσει σε εισαγωγή στο νοσοκομείο και σε θάνατο 
➢ κυρίως των πολύ νέων, υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων 

• Ετησίως προκαλεί ~3-5 εκατομμύρια περιπτώσεις σοβαρής νόσου και 
~250.000–500.000 θανάτους παγκοσμίως

Γιατί;



Ενδοκυττάρια αντιγόνα

❖Προσδιορίζει τον τύπο: A, B ή C

❖Ανοσογονικότητα +

Επιφανειακά αντιγόνα

• Αιμαγλουτινίνη: ρόλος στην προσκόλληση 
του ιού στο κύτταρο

• Νευραμινιδάση: ρόλος στην είσοδο του 
ιού στο κύτταρο

❖Προσδιορίζουν τον υπότυπο του ιού
➢ H1N1, H3N2

❖Ανοσογονικότητα +++

Οι δύο τύποι αντιγόνων του ιού της γρίπης  

νευραμινιδάση

αιμαγλουτινίνη

Θεμέλιος πρωτεΐνη

Λιπιδική

στιβάδα

RNAΠυρηνική 

πρωτεΐνη



Ο ιός της γρίπης (τύπος Α)

▪Διαθέτει υποτύπους με βάση τις πρωτεΐνες επιφανείας 
[αιμαγλουτινίνη (Η) και νευραμινιδάση (Ν)] 
▪Υπότυποι H: 1-18 και N: 1-11
▪Είναι δυνατοί πολυάριθμοι συνδυασμοί των H και N
▪Όλοι οι δυνατοί υπότυποι της γρίπης Α ανευρίσκονται 

στα πτηνά
▪Aνθρώπειοι είναι οι H1N1, H1N2 και H3N2
▪Μεταλλάσσονται πολύ συχνά



Adapted from Levine AJ. Viruses. 1992;165, with permission.

Υπότυποι αιμαγλουτινίνης του ιού γρίπης Α

Υπότυπος Άνθρωπος Χοίρος Άλογο Πτηνό

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18



Adapted from Levine AJ. Viruses. 1992;165, with permission.

Υπότυποι νευραμινιδάσης του ιού γρίπης Α

Υπότυπος Άνθρωπος Χοίρος Άλογο Πτηνό

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11



Ο ιός γρίπης (τύπος Β)

• Μεταλλάσσονται με ταχύτητα 2 – 3 
φορές βραδύτερη από τους τύπους Α 

• Σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι και ο Β 
προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και 
θνητότητα

• Προσβάλλει συχνότερα παιδιά σχολικής 
ηλικίας και εφήβους



Η γρίπη Β αποτελεί 
μείζονα αιτία νόσησης

• Προσβάλλει μόνο Ανθρώπους, ίσως και φώκιες

• Αδυναμία προσαρμογής σε άλλα ζώα

• Δεν προκαλεί πανδημίες γρίπης

• Προκαλεί το 20% των περιστατικών γρίπης παγκοσμίως

• Κύρια αιτία επιδημιών γρίπης κάθε 2 έως 4 χρόνια

• Κλινική εικόνα παρόμοια της Α 

• Προσβάλλει όλες τις ηλικίες

Οι ιοί γρίπης B δεν διακρίνονται σε υποτύπους, αλλά σε στελέχη και 
αντιγονικώς διακριτά γένη (Victoria και Yamagata)



Εποχική γρίπη

• Reference: 1. World Health Organization. Fact Sheet No.211 (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en /)

Σε τροπικές περιοχές,
επιδημίες ακατάστατες 
καθ’όλη τη διάρκεια του 
έτους

Σε εύκρατες περιοχές 
Δεκέμβριο με Μάρτιο

Σε εύκρατες περιοχές 
Ιούνιο με Σεπτέμβριο



Ιολογικές διαφορές: Influenza A vs B

Van de Sandt CE, et al. Future Microbiol 2015; 10(9):1447

INFLUENZA – A INFLUENZA – B

Δεξαμενή ξενιστή Δεξαμενή πτηνών
Προσαρμογή σε χοίρους, ανθρώπους
ίππους & άλλα θηλαστικά

Ανθρώπων
Περιπτώσεις σε φώκιες, αλλά αδυναμία προσαρμογής σε άλλα ζώα

H/N Υπότυποι 18 H και 11 N 1 H και N αλλά αντιγονικώς διακριτά στοιχεία γένους (Victoria και
Yamagata)

Αντιγονική
ολίσθηση

Μετάλλαξη
Γενετική ανασύνταξη (reassortment)

Μετάλλαξη
Γενετική ανασύνταξη (reassortment) σε αργότερο ρυθμό 

Αντιγονική
διαφυγή

Μετάλλαξη- γενετική ανασύνταξη
με ιούς γρίπης πτηνών ή χοίρων
Προοπτική πανδημίας

Δεν προκαλούν πανδημίες γρίπης

Κυκλοφορία στον
άνθρωπο

Επικράτηση ενός υποτύπου
A (H1N1) ή A (H3N2)
στη διάρκεια επιδημικής περιόδου

Συν-κυκλοφορία των Yamagata και Victoria
στη διάρκεια μιας επιδημικής περιόδου:
Δυνατότητα ανασύνταξης



Αντιγονική ολίσθηση  των ιών  της γρίπης: 
μικρές αλλαγές στην H ή την N

PILLY E, Grippe, chap 81 dans « Maladies

Infectieuses et Tropicales », 2002 , p 417- 420. 

Αντιγονική ολίσθηση
Συμβαίνει κάθε χρόνο ή κάθε λίγα χρόνια

Οδηγεί σε επιδημίες

Συσσώρευση μεταλλάξεων που συμβαίνουν 
στις πρωτεΐνες H και/ή N είναι γνωστές ως 
ολίσθηση και...



Αντιγονική διαφυγή: οι ανταλλαγές στα τμήματα 
του RNA και εμφάνιση νέων ιών γρίπης 

Μεγάλες και αιφνίδιες γενετικές αλλαγές

Ιός πτηνών

«Νέος» ιός

Γενετικός ετερο-
συνδυασμός

Υβριδικό στέλεχος RNA

Μόνο ιοί γρίπης A 

Mammette A, Les virus influenza, dans "Virologie 

Médicale" Presse Univ Lyon 2002, p 407- 420.

Ανθρώπινος ιός

Μολυσμένα κύτταρα ξενιστή



Δ. Αποδέσμευση    
από το κύτταρο

B. Είσοδος στο 
κύτταρο

Γ. ΠολλαπλασιασμόςA. Προσκόλληση στο 
σιαλικό οξύ

Προσβολή από ιό γρίπης
Ο ρόλος της αιμαγλουτινίνης



Η νευραμινιδάση οδηγεί σε λύση 
του συμπλέγματος των ιών  
• Παρουσία αναστολέων της νευραμινιδάσης, τα virions

παραμένουν προσκολλημένα στη μεμβράνη του 
προσβεβλημένου κυττάρου και μεταξύ τους. Η διασπορά 
των ιών παρεμποδίζεται



Ο ρόλος της ιϊκής νευραμινιδάσης



Η γρίπη είναι πολύ μεταδοτική νόσος με ετήσιες επιδημίες 
και σημαντική νοσηρότητα, θνητότητα και κόστος 

1.http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/Pages/factsheet_professionals_seasonal_influenza.aspx#epidemiology 2. Preaud
E et al. Annual public health and economic benefits of seasonal influenza vaccination: a European estimate. BMC Public Health 2014; 14: 813. 
3.http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/observatory/trends_figures.pdf 

4-5 εκατομμύρια συμπτωματικές περιπτώσεις 
ανά έτος στην ΕΕ 

0,2-1,2 εκατομμύρια  νοσηλείες ανά  έτος   

15.000 έως 70.000 θάνατοι από Γρίπη στην ΕΕ 

6-14 εκατομμύρια κοινωνικό –οικονομικό φορτίο 



Η γρίπη προσβάλλει όλες τις ηλικίες

1. Monto AS, Sullivan KM. Acute respiratory illness in the community. Frequency of illness and the agents involved. Epidemiol Infect. 1993;110(1):145-60. p152-153-154

Ετήσια ποσοστά λοιμώξεων από γρίπη ανά ηλικία (στελέχη H1N1, H3N2 και B) 
στις ΗΠΑ μεταξύ1976 και 1981 

Γράφημα προσαρμοσμένο σε μελέτη του Michigan, ΗΠΑ, 
από 5363 άτομα/έτη μεταξύ 1976 και 1981

Ηλικία (έτη)

Συ
χν

ό
τη

τα
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ο
ίμ

ω
ξη

ς



Vynnycky E et al. Vaccine 2008.

Thorrington D, et al. Vaccine 2015

• Παιδιά βρεφονηπιακών σταθμών & σχολείων 
ευθύνονται για 2 από τα 3 περιστατικά ενηλίκων

• Ο αντιγριπικός εμβολιασμός όλων των παιδιών 6 
μηνών έως 16 ετών μειώνει την επίπτωση της γρίπης 
στον πληθυσμό κατά 65-95% ετησίως

• Εμβολιασμός παιδιών=πρόληψη της γρίπης ~ 90%

Τα παιδιά αποτελούν την κύρια πηγή 
μετάδοσης της γρίπης στην κοινότητα

Young children



20th and 21st century flu pandemics

Pandemic Year
Influenza 
virus type

People infected 
(approximate)

Estimated deaths 
worldwide

Case fatality 
rate

Spanish flu 1918–1919 A/H1N1 33% (500 million) 50–100 million 2-3%

Asian flu 1956–1958 A/H2N2 ? 1-4 million <0.2%

Hong Kong flu 1968–1969 A/H3N2 ? 1-4 million <0.2%

Seasonal flu Every year

mainly 
A/H3N2, 
A/H1N1, 
and B

5–15% (340 million –
1 billion)

250,000–500,000 
per year

<0.1%

Swine flu 2009–2010
Pandemic 
H1N1/09

10-200 million

18,500 (lab-
confirmed; WHO) –
150,000 + 
(est. total)

0.03%

https://en.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_fatality_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/1918_flu_pandemic
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Flu
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H2N2
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_flu
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H3N2
https://en.wikipedia.org/wiki/Flu_season
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_B
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic_H1N1/09_virus












Η σύνθεση του εμβολίου παρακολούθησε την εξέλιξη του ιού





ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΥΠΟΥ Β

Ποσοστό % τύπου Β ανά περίοδο γρίπης στην Ευρώπη (2003-2016)11

Η μεταβλητότητα 
και η μη 
προβλεψιμότητα
της παράλληλης 
κυκλοφορίας των 
στελεχών Β είναι 
ένα παγκόσμιο 
φαινόμενο. 
Παρόμοια 
επιδημιολογικά 
μοτίβα έχουν 
παρατηρηθεί στις 
HΠA και στην 
Αυστραλία.



Αναλογία τύπων γρίπης, Ελλάδα (2011-2016)
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Επιδημιολογική επιτήρηση για την γρίπη τα τελευταία 5 χρόνια –
Κατανομή τύπων γρίπης* 

Subtype A Type B

Προσαρμοσμένο από την Ετήσια Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης – ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011-2016



Συνολικός αριθμός φαρυγγικών δειγμάτων που 
εστάλησαν στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης για 
ανίχνευση του ιού της γρίπης στο σύνολο της χώρας. 
Περίοδος 2016-2017
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Ετήσια επιδημιολογική έκθεση γρίπης 
2016-2017

• Από εβδομάδα 40/2016 έως και την εβδομάδα 20/2017 (15–21 
Μαΐου), σοβαρά κρούσματα επιβεβαιωμένης γρίπης: 291

• Νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ.: 276

• Θάνατοι από επιβεβαιωμένη γρίπη: 108
• Εμβολιασμένοι ήταν οι 59 (21,4%)

• Θάνατοι ασθενών Μ.Ε.Θ.: 94

• Επικρατώντες υπότυποι: Ιοί γρίπης Α Η3Ν2 και οι δύο Β

| 34



Εικόνα γρίπης στην Ευρώπη  2016-2017  

• Έναρξη γρίπης εβδομάδα 46/2016, η αιχμή παρουσιάστηκε τις 
εβδομάδες 52/2016 και 4/2017. 

• Ο τύπος A (H3N2) ήταν ο κυρίαρχος 
• Προβλήματα σε άτομα ηλικίας 15–64 ετών και >65 ετών



Εικόνα γρίπης στις ΗΠΑ 2016 - 17

• Στην περίοδο 2016-17, >100 παιδιά πέθαναν από γρίπη και 
χιλιάδες νοσηλεύτηκαν για σοβαρή νόσηση ή επιπλοκές 

• Διαπιστώθηκε ότι >80% των παιδιών που πέθαναν από γρίπη 
δεν είχαν εμβολιαστεί



Εμβολιαστική κάλυψη 2017-18 όση και της 
προηγούμενης χρονιάς (ΗΠΑ)

• 2 στα 5 παιδιά ή ενήλικες έχουν εμβολιαστεί έως 31/11/2017 στις ΗΠΑ

• 38,6% από τα άτομα 6 μηνών και άνω

• 38,8% από παιδιά 6 μηνών έως 17 ετών

• 38,5% από ενήλικες 18 ετών και άνω

• ΗΠΑ: Η εμβολιαστική κάλυψη το 2017–18 παρόμοια με την προηγούμενη 
χρονιά για παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες, καθώς και μεταξύ των διαφόρων 
εθνοτήτων



Tι νέο αυτή την περίοδο (2017-18) 
για τη γρίπη

• Όταν επικρατεί ο ιός A (H3N2), παρατηρείται σοβαρότερη 
νόσηση, ειδικά σε μικρά παιδιά και πρεσβύτερους ενήλικες

• Σπανίως αναφέρεται αντοχή στους  αναστολείς της 
νευραμινιδάσης

• Από το καλοκαίρι είχε παρατηρηθεί ολίσθηση του ιού Η3Ν2 
• Αυστραλία: εμβόλιο 10% αποτελεσματικό
• Αμερική: εμβόλιο 30% αποτελεσματικό  



Τι συνέβη στην περίοδο 2017 - 18

• CDC: “Η τρέχουσα περίοδος γρίπης είναι «bad», αλλά έχουμε 
δει και χειρότερα”

• Στοιχεία CDC : Τα ποσοστά θανάτων από γρίπη ξεπέρασαν το 
αναμενόμενο όριο για την 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου

• Ο ιός A (H3N2), επικρατεί (θεωρείται πιο σοβαρός) 



Τι διαπιστώνεται για τη γρίπη που περάσαμε;
2017-18

• Ο Robert D. Greenberg, MD, chief medical officer of emergency services at 
Baylor Scott & White Health Central Texas Division in Dallas, αναφέρει:

“Κατά την προσωπική μου γνώμη, συγκρίνοντας με άλλες περιόδους έξαρσης 
της γρίπης, η φετινή δεν προκαλεί ιδιαίτερα βαριά κλινική εικόνα, η 
κεφαλαλγία δεν είναι τόσο κακή, αλλά από το γαστρεντερικό, τα κοιλιακά 
άλγη, οι έμετοι και η διάρροια είναι σοβαρότερα καθώς ο βήχας και ο 
σχετικός πόνος στο στήθος είναι επίσης σοβαρότερα στη φετινή χρονιά. 
Ακόμη, φέτος είδα περισσότερες πνευμονίες που σχετίζονταν με τη γρίπη"



Ο διευθυντής του CDC των ΗΠΑ προτρέπει για 
αντιγριπικό εμβολιασμό όσο η γρίπη φουντώνει!

CHICAGO (Reuters): Από τα 30 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους 
από τη γρίπη στις ΗΠΑ, τα 85% δεν ήταν εμβολιασμένα

By Julie Steenhuysen
January 23, 2018



Infectious Disease > Flu & URI

CDC: Flu Hospitalization Rate 'Highest We've Seen'
Flu-related deaths, hospitalizations may 'reach or 
surpass' other recent seasons

by Molly Walker, Staff Writer, MedPage Today February 02, 2018

……. influenza-related cumulative hospitalizations rose to 51.4 per 
100,000 -- the highest rate since CDC began tracking 
hospitalizations in this particular way in 2010

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/uritheflu


Tι το νεότερο έρχεται για τη νέα περίοδο 
(2018-19) 

● Η σύσταση εμβολιασμού με ρινικό ψεκασμό επανέρχεται
● Το στέλεχος H1N1 2009, μετα-επιδημικό LAIV (A/Slovenia) απόδωσε σημαντικά 

καλλίτερα από το στέλεχος 2015-16 μετα-επιδημικό LAIV (A/Bolivia) (AstraZeneca)

● Δύο από τους 4 ιούς έχουν ανανεωθεί στο αδρανοποιημένο

● Δύο νέα τετραδύναμα εμβόλια έχουν εγκριθεί
● Αδρανοποιημένο (Vaxigrip – Fluarix)

● Η έγκυος μπορεί να λάβει όποιο εμβόλιο είναι εγκεκριμένο

● FDA: Η ηλικία χορήγησης του τετραδύναμου αδρανοποιημένου 
κατέβηκε στα ≥6 μηνών



Επιλογή των ιών για παραγωγή του νέου 
αντιγριπικού εμβολίου (2018-19)

● Υποψηφιότητα ιού για το αντιγριπικό εμβόλιο επιλέγεται από  
CDC, WHO, ανάλογους δημόσιους φορείς του βόρειου 
ημισφαιρίου

● Παραδοσιακά ο υποψήφιος ιός παράγεται σε αυγά όρνιθας

● Τα από κυτταροκαλλιέργειες εμβόλια καθώς και τα
ανασυνδυασμένα παρέχουν καλλίτερη αντιγριπική προστασία,
επειδή προσομοιάζουν περισσότερο με τους κυκλοφορούντες
ιούς



Το πρόβλημα προσαρμογής του ιού στα αυγά 
όρνιθας επιμένει
• Πρόκειται για το καλλιεργούμενο στα αυγά στέλεχος H3N2 το οποίο 

θα περιλαμβάνει την κρίσιμη Τ160Κ μετάλλαξη και φέτος

• "The only solution is not to use eggs for H3N2 vaccine production,“

• Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα θα αρκεστούμε στην ανοσία που 
παίρνουμε από τον καλλιεργημένο στα αυγά H3N2 



WHO changes 2 strains for 2018-19 flu vaccine

• Νέο στέλεχος γρίπης Α H3N2 αντικαθιστά το περυσινό αντίστοιχο

• Αλλαγή στη γρίπη Β του συστατικού του γένους Victoria από 
B/Brisbane/60/2008-like virus σε B/Colorado/06/2017-like virus

• Οι ειδικοί συνιστούν την διάθεση νέου εμβολίου γρίπης πτηνών 
H5N6 για πιθανή πανδημική πρόκληση



Χρονοδιάγραμμα Εμβολιασμού
• Το εμβόλιο πρέπει να παρέχεται στα τέλη Οκτωβρίου, εφόσον είναι εφικτό

• Παιδιά 6 μηνών-8 ετών που χρειάζονται 2 δόσεις, η 1η δόση με την έναρξη της 
διάθεσης του εμβολίου, ώστε η 2η δόση στα τέλη Οκτωβρίου

• Η καθυστέρηση του εμβολιασμού οδηγεί σε καλλίτερη ανοσία αργότερα στην 
περίοδο της γρίπης, μπορεί όμως να οδηγήσει σε απώλεια χρόνου και προσβολή 
από τη νόσο, αν αυτή έλθει νωρίτερα 

• Δεν συνιστάται επανεμβολιασμός, αργότερα κατά την περίοδο της γρίπης, 
ατόμων που έχουν εμβολιαστεί σωστά

• Ο εμβολιασμός πρέπει να παρέχεται σε όσους δεν εμβολιάστηκαν και αργότερα, 
ακόμα και κατά την περίοδο της γρίπης



Αριθμός δόσεων σε παιδιά 6 μηνών έως 8 ετών

• Απαιτούνται 2 δόσεις αντιγριπικού εμβολιασμού με 
μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων κατά την 1η περίοδο 
εμβολιασμού 

• Παιδιά 6 μηνών έως 8 ετών που έχουν υποβληθεί συνολικά 
σε ≥2 δόσεις (τρι- ή τετραδύναμου) κατά τις προηγούμενες 
περιόδους γρίπης, λαμβάνουν τώρα μία δόση



Ποιος πρέπει να εμβολιαστεί

• Όλοι ≥6 μηνών χωρίς αντένδειξη εμβολιασμού

• Ωστόσο, ο εμβολιασμός των ατόμων υψηλού κινδύνου είναι πολύ σημαντικός κι αν 
δεν διατίθενται αρκετά εμβόλια, οι παρακάτω προηγούνται:

• Παιδιά 6-59 μηνών
• Άτομα ≥50 ετών
• Ενήλικοι και παιδιά με υποκείμενα νοσήματα [προβλήματα χρόνια 

αναπνευστικά, καρδιαγγειακά (πλην υπέρτασης), νεφρικά, ηπατικά, 
νευρολογικά, αιματολογικά ή μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης)]

• Ανοσοκατεσταλμένοι από νόσο ή φάρμακα
• Γυναίκες που θα είναι έγκυοι στην περίοδο της γρίπης
• Παιδιά και έφηβοι υπό ασπιρίνη ή σαλικυλικά (6 μηνών - 18 ετών) 
• Οικότροφοι βρεφοκομείων ή άλλων ιδρυμάτων
• Παχύσαρκοι (BMI ≥40)
• Άτομα που ζουν ή φροντίζουν άλλους όπως παραπάνω



Ελληνική μελέτη για το όφελος των βρεφών <6 μηνών 
από τον εμβολιασμό των μητέρων τους έναντι της γρίπης 

• Μείωση κατά 37,7% της οξείας αναπνευστικής νόσου, κατά 50,3% 
των εμπύρετων επεισοδίων, κατά 53,5% της γριπώδους συνδρομής, 
κατά 41,8% της αναζήτησης ιατρικής φροντίδας και κατά 45,4% της 
χορήγησης αντιβιοτικών την χειμερινή περίοδο 2012-13 στα βρέφη 
<6 μηνών, των οποίων οι μητέρες εμβολιάστηκαν έναντι της γρίπης

• Δεν φάνηκε όφελος για το βρέφος από τον εμβολιασμό των 
υπολοίπων μελών της οικογένειας.

Maltezou HC, et al. Clin Infect Dis 2013



Άτομα με ιστορικό Συνδρόμου Guillain-Barré
που επακολούθησε τον αντιγριπικό εμβολιασμό

• Γενικώς το ιστορικό συνδρόμου Guillain-Barré εντός 6 εβδομάδων 
από τον αντιγριπικό εμβολιασμό αποτελεί αντένδειξη νέου 
εμβολιασμού

• Άτομα που δεν ανήκουν στα υψηλού κινδύνου δεν εμβολιάζονται

• Εναλλακτικά υποβάλλονται σε αντιγριπική χημειοπροφύλαξη

• Σε υψηλού κινδύνου άτομα, τα οφέλη από τον εμβολιασμό 
συνεκτιμώνται μεταξύ κινδύνου επανεμφάνισης του συνδρόμου 
και κινδύνων από την νόσο



Influenza Virus Testing Methods
Method Types 

Detected Acceptable Specimens Test Time

Rapid Influenza Diagnostic Tests4 (antigen 
detection) A and B

NP5 swab, aspirate or wash, nasal 
swab, aspirate or wash, throat 
swab

<15 min.

Rapid Molecular Assay [influenza viral RNA 
or nucleic acid detection] A and B NP5 swab, nasal swab <20 minutes6

Immunofluorescence, Direct (DFA) or 
Indirect (IFA) Florescent Antibody Staining 
[antigen detection]

A and B
NP4 swab or wash, bronchial 
wash, nasal or endotracheal 
aspirate

1-4 hours

RT-PCR7 (singleplex and multiplex; real-time 
and other RNA-based) and other molecular 
assays [influenza viral RNA or nucleic acid 
detection]

A and B
NP5 swab, throat swab, NP5 or 
bronchial wash, nasal or 
endotracheal aspirate, sputum

Varies (1 to 8 hours, 
varies by the assay)

Rapid cell culture (shell vials; cell mixtures; 
yields live virus) A and B

NP5 swab, throat swab, NP5 or 
bronchial wash, nasal or 
endotracheal aspirate, sputum; 
(specimens placed in VTM8)

1-3 days

Viral tissue cell culture (conventional; yields 
live virus) A and B

NP5 swab, throat swab, NP5 or 
bronchial wash, nasal or 
endotracheal aspirate, sputum 
(specimens placed in VTM8)

3-10 days





Αντιϊκή αγωγή

• Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού αποτελεί την καλύτερη γραμμή 
άμυνας κατά της γρίπης 

• Υψηλού κινδύνου άτομα (έγκυες, άτομα > 65, παιδιά <2 ετών και άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα) θα ωφεληθούν αν λάβουν έγκαιρα αγωγή

• Μείωση σοβαρότητας νόσου, συντόμευση νόσησης, μείωση 
επιπλοκών 

• Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι από ασθενείς υψηλού κινδύνου με 
προβλήματα του αναπνευστικού που προσέφυγαν έγκαιρα στο γιατρό, αγωγή 
δόθηκε μόλις στο 37%



Αναστολείς της νευραμινιδάσης

• Δρουν κατά της γρίπης A και B 

• PO oseltamivir (όλες οι ηλικίες) και 

• Εισπνοές zanamivir (>7 έτη) επί 5 ημέρες

• Ενδοφλέβια peramivir σε εφάπαξ έγχυση για 15-30 λεπτά (ενήλικοι)

• Κλινικό όφελος μεγαλύτερο όταν η αγωγή δοθεί στο πρώτο 48ωρο

• Κάποιο όφελος διαπιστώνεται κι όταν η έναρξη της αγωγής 
πραγματοποιηθεί και αργότερα



Αναστολείς της νευραμινιδάσης

• Από το στόμα oseltamivir (διατίθεται ως Tamiflu®),

• Εισπνεόμενο zanamivir (διατίθεται ως Relenza®) και

• Ενδοφλέβια peramivir (διατίθεται ως Rapivab®)

• Οι amantadine και rimantadine, γνωστά ως αδαμαντάνες (adamantanes)

• Δραστικά μόνο κατά των ιών γρίπης Α 

• Η αντοχή αγγίζει το >99% και εγκαταλείφθηκαν



Άτομα υπό μέγιστο κίνδυνο επιπλοκών γρίπης που χρήζουν αγωγής
• Παιδιά < 2 ετών και ενήλικοι ≥ 65 ετών

• Άτομα που εισήχθησαν στο Νοσοκομείο για γρίπη

• Άτομα με χρόνια πνευμονικά προβλήματα (+ άσθμα)

• Καρδιαγγειακά νοσήματα (πλην υπέρτασης μόνης) 

• Νεφρικές, ηπατικές, αιματολογικές νόσοι (+ δρεπανοκυτταρική)

• Μεταβολικά νοσήματα (+σακχαρώδης διαβήτης) 

• Νευρολογικά & νευροαναπτυξιακά προβλήματα (συγγενείς και επίκτητες διαταραχές ΚΝΣ, 
νωτιαίου μυελού, περιφερικών νεύρων και μυών, σπασμοί & αγγειακά επεισόδια)

• Άτομα ανοσοκατεσταλμένα, συγγενώς ή επίκτητα 

• Γυναίκες έγκυες ή μετά τον τοκετό (εντός 2 εβδομάδων από τοκετό)

• Άτομα <19 ετών υπό χρόνια λήψη ασπιρίνης

• Αμερικανοί Ινδιάνοι ή γηγενείς από Αλάσκα

• Παχύσαρκοι  (BMI ≥ 40)

• Τροφοί ιδρυμάτων



Θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε τη Γρίπη;

Η ευλογιά εξαλείφθηκε με τον εμβολιασμό επειδή:

• Προσβάλλει μόνο τον άνθρωπο

• Νόσηση μικρής διάρκειας χωρίς μακρά περίοδο φορείας

• Ανοσία μακράς διάρκειας

• Εμβόλιο υψηλής αποτελεσματικότητας

Η γρίπη ΔΕΝ θα εξαλειφθεί επειδή:

• Προσβάλλει εκατοντάδες είδη ζώων πλην του ανθρώπου όπως πτηνά, θηλαστικά, ψάρια

• Προκαλεί βραχείας διάρκειας νόσηση χωρίς μακρά περίοδο φορείας

• Δεν καταλείπει μακρά ανοσία, κυρίως επειδή ο ιός είναι πολυποίκιλος και ταχέως
μεταλλασσόμενος

• Δεν διατίθεται εμβόλιο υψηλής αποτελεσματικότητας

Flu is likely to be with us for a long time.



Συνεπώς……

● … ο λόγος που η γρίπη δεν έχει εξαλειφθεί είναι:
● Η γενετική ποικιλομορφία που την χαρακτηρίζει

● Η μεγάλη συχνότητα μετάλλαξης που οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα 
των φαρμάκων και του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή

● Εμβόλιο που ξεπερνιέται, αλλά και δεν χρησιμοποιείται παγκόσμια…

● …καθώς και άλλα νοσήματα που μιμούνται τη γρίπη



Θεωρητικά…

• Για να εξαλειφθεί η γρίπη θα πρέπει:

➢ Nα εμβολιαστεί κάθε άτομο του ανθρώπινου γένους επί της Γης

➢ Nα εμβολιαστεί ή να θυσιαστεί κάθε πτηνό, χοίρος κ.ά. θηλαστικά
● Οι χοίροι, τα αποδημητικά πουλιά και τα κατοικίδια ζώα είναι γνωστό ότι 

αποικίζονται από ιούς γρίπης που εύκολα μεταλλάσσονται σε στελέχη που
προσβάλλουν τον άνθρωπο


