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Γρίππη Α και Β

• Η γρίππη Α χαρακτηρίζεται ως ΗχΝy

16 τύποι Η και 9 Ν , με τυποποίηση σε πτηνά

Συχνή ανταλλαγή αντιγόνων με ιούς των ζώων

Χαρακτηρίζεται απο συνεχή, μεγάλη ή μικρή 

μεταβολή των αντιγόνων του ιού.

• Δεν υπάρχει ανάλογη ονοματολογία για την Β



Γρίππη

• Επιδημική ή εποχική (από Α ή Β) στις εύκρατες 
ζώνες 

Όλο το έτος στις τροπικές περιοχές

• Πανδημική από στέλεχος Α

• Χαρακτηρίζεται απο συνεχή μεγάλη ή μικρή 
μεταβολή των αντιγόνων του ιού.

• Η γρίππη από στελέχη Β έρχεται αργότερα 
μέσα στο έτος και διαρκεί περισσότερους 
μήνες



4 πανδημίες τα τελευταία 100 έτη

• 1918: Iσπανική Η1Ν1

• 1957: Aσιατική Η2Ν2

• 1968: Hong Kong H3N2

• 2009: Η1Ν1

Σήμερα κυκλοφορούν 3 στελέχη

Η1Ν1, Η3Ν2 και Β



Άτομα υψηλού κινδύνου

• Παιδιά κάτω των 5 ετών

• Nέοι στις πανδημίες

• Ηλικιωμένοι άνω των 65

• Έγγυοι στο τρίτο τρίμηνο και λεχωïδες

• Μεταμοσχευμένοι και υπο ΧΜΘ

• Ανοσοκατεσταλμένοι

• Άτομα με υποκείμενη παθολογία κάθε είδους



Κλινικές εκδηλώσεις

• Ευρύ φάσμα: ήπια νόσος - κεραυνοβόλος εικόνα

• Μετά 1 ή 2 ημέρες επώασης:
πυρετός , μυαλγίες, δακρύρροια, καταρροή,  

κεφαλαλγία , διάρροια      

• Συμπτώματα από το ανώτερο ή το κατώτερο αναπνευστικό

• Ακροαστικά ευρήματα στο 20% των ασθενών

• Στα παιδιά: Λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα ή 
βρογχίτιδα



Επιπλοκές απο το αναπνευστικο

• Ιογενής πνευμονία πρωτοπαθής ή 
συνυπάρχουσα

• Βακτηριακή πνευμονία

Επιδείνωση 4-14 ημέρες μετα την έναρξη
Πυρετός, δύσπνοια και πύκνωση στην ακτινογραφία 
{S. pneumoniae, S. aureus ή G (-)}

• Επιδείνωση υποκείμενου νοσήματος 
(άσθμα ή ΧΑΠ)



Επιπλοκές πλήν αναπνευστικού

• Ραβδομυόλυση

• Μυοκαρδίτιδα

• ΚΝΣ



Αντιγριππικός εμβολιασμός

• CDC: κάθε χρόνο σε όλο τον πληθυσμό, 

άνω των 6 μηνών (οδηγία 2010)

• Eλληνικές οδηγίες: κάθε χρόνο σε ειδικές 
ομάδες (στις οποίες ανήκουν οι εργαζόμενοι 
στο χώρο της υγείας)

• Πρέπει να γίνεται το φθινόπωρο 

• Μία δόση κάθε έτος



Ομάδες πληθυσμού στις οποίες συνιστάται το εμβόλιο
• 1. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί 

εργαζόμενοι).

• 2. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

• 3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς 
παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: - Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες - Καρδιακή νόσο με σοβαρές 
αιμοδυναμικές διαταραχές - Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας). 
- Μεταμόσχευση οργάνων - Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες) - Σακχαρώδη 
διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα - Χρόνια νεφροπάθεια

• 4. Νευρομυϊκά νοσήματα

• 5. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης.

• 6. Λεχωίδες

• 7. Θηλάζουσες

• 8. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος(BMI) μεγαλύτερης των 40 kg/m2

• 9. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) 
για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίππη.

• 10. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με 
υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίππη. 

• 11. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων, λυκείων, στρατιωτικών 
και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.). 
Στρατεύσιμοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς μήνες 
(Οκτώβριο –Μάρτιο). 

• 12. Επαγγελματίες όπως πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνίατροι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που 
έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά



• 2 στελέχη γρίππης Α και 2 στελέχη γρίππης Β

• 15 μg αιμοσυγκολλητίνης στο κάθε στέλεχος

• Χωρίς ανοσοενισχυτικό (adjuvant) ούτε Ηg

Σε μας τετραδύναμο εμβόλιο με 
αδρανοποιημένα τμήματα(split virion)





Aποτελεσματικότητα

• Εξαρτάται από το στέλεχος της χρονιάς και 
την υγεία του ατόμου

• Γύρω στο 50-60% στα παιδιά και τους υγιείς 
ενήλικες

• Μικρότερη, όταν το εμβόλιο διαφέρει από το 
στέλεχος της εποχιακής γρίπης

• H μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ήταν το 
2009


