Ελληνική Μαιεσηική & Γσναικολογική Εηαιρεία
Ενημερωηικές οδηγίες προς ηοσς Μαιεσηήρες-Γσναικολόγοσς ποσ
αθορούν ηη νέα γρίπη Α (Η1Ν1) για ηις έγκσες.

Γενικές Πληροθορίες
Η λέα γξίπε Η1Ν1 ή παλδεκηθή γξίπε, κνηάδεη πνιύ κε ηελ επνρηθή γξίπε ή θνηλή
γξίπε, ε νπνία είλαη ζε όινπο γλσζηό όηη πξνθαιεί ζπλήζσο ήπηα λόζεζε θαη
κεηαδίδεηαη ζηνλ πιεζπζκό θπξίσο ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.
Ο ηόο Α (Η1Ν1) 2009 είλαη αλζξώπηλνο ηόο γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη πξνεγνύκελε
αλνζία ζηνλ πιεζπζκό παξά κόλν ζε αλζξώπνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, νη νπνίνη
έρνπλ εθηεζεί ζε ηνύο πνπ θπθινθνξνύζαλ πξηλ ην 1957.
Σύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, ε λέα γξίπε Η1Ν1 ιόγσ ηαρείαο
κεηάδνζήο ηεο, είλαη ην αίηην ηεο ηξέρνπζαο παλδεκίαο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε λόζεζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ (20-30%) θαη ζηε ρώξα καο. Η λόζεζε
ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ζα είλαη ήπηα.
Τα θπξηόηεξα ζπκπηώκαηα αλαθέξνληαη από ην αλαπλεπζηηθό, βήραο, πνλόιαηκνο,
θαηαξξνή, ππξεηόο, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο, θαθνπρία, ξίγε, αιιά θαη από ην
γαζηξεληεξηθό, όπσο δηάξξνηα θαη έκεηνη.
Η θύξηα δηαθνξά ηεο λέαο γξίπεο Η1Ν1 από ηελ θνηλή γξίπε είλαη όηη κεηαδίδεηαη
ηαρύηεξα θαη πξνζβάιεη ηδηαίηεξα λέα άηνκα. Η πηζαλόηεηα βαξηάο επηπινθήο ή
ζαλάηνπ ζηε λέα γξίπε Η1Ν1 είλαη πνιύ κηθξή (πεξίπνπ 0,1%), αιιά απμάλεη ιόγσ
ηνπ κεγάινπ απόιπηνπ αξηζκνύ ησλ θξνπζκάησλ.

Επιπηώζεις ηης γρίπης ζηην εγκσμοζύνη
Σηελ νκάδα ησλ αηόκσλ κε απμεκέλν θίλδπλν επηπινθήο ζε πεξίπησζε λόζεζεο από
θνηλή γξίπε ή λέα γξίπε Η1Ν1, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη έγθπεο γπλαίθεο.
Σε ό,ηη αθνξά ηηο έγθπεο γπλαίθεο, ππάξρεη ζπλήζσο ην λεαξό ηεο ειηθίαο, ε
αλνζηαθή πζηέξεζε ζπγθξηηηθά κε ηηο κε έγθπεο θαζώο θαη κεραληθέο θαη νξκνληθέο
κεηαβνιέο (κεηώλεηαη ε ρσξεηηθόηεηα ησλ πλεπκόλσλ).
Οη πγηείο έγθπεο νη νπνίεο ζα ρξεηαζηνύλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε εμαηηίαο ηεο
γξίπεο Η1Ν1 ππνινγίδνληαη ζε 1-2/1000. Υπνινγίδεηαη όηη ν θίλδπλνο απηόο είλαη
18πιάζηνο ζε ζρέζε κε ηηο κε έγθπεο γπλαίθεο. Επηπιένλ, εάλ ζπλππάξρνπλ
πξνβιήκαηα πγείαο (άζζκα, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, όπσο θαη λνζήκαηα λεθξώλ θαη
ήπαηνο θ.α.), ε ινίκσμε κε γξίπε Η1Ν1 αλεβάδεη ηε λνζεξόηεηα 3-4 θνξέο
ζπγθξηηηθά κε κε έγθπεο γπλαίθεο κε ηα ίδηα πξνβιήκαηα πγείαο.
Εηδηθνί ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (CDC-Centers for Disease
Control) ησλ ΗΠΑ εμέδσζαλ απηέο ηηο ζπζηάζεηο, θαζώο βξήθαλ όηη νη έγθπεο
γπλαίθεο θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από ηε λέα γξίπε Η1Ν1, ζε ζύγθξηζε κε ην γεληθό
πιεζπζκό.
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Από ηα κέζα Απξηιίνπ έσο ηα κέζα Μαΐνπ, ππήξραλ 34 επηβεβαησκέλα ή πηζαλά
πεξηζηαηηθά ηεο λέαο γξίπεο ζε εγθύνπο ζηηο ΗΠΑ, 11 από ηηο νπνίεο ρξεηάζηεθε λα
λνζειεπηνύλ, αλαθέξεηαη ζηε κειέηε (30/07/2009-Πεξηνδηθό Lancet). Τν πνζνζηό
απηό είλαη πεξίπνπ ηεηξαπιάζην από ην πνζνζηό εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν ιόγσ ηεο
λέαο γξίπεο ζηνλ γεληθό πιεζπζκό.
Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο, νη έγθπεο γπλαίθεο
θηλδπλεύνπλ ηδηαίηεξα από ηνλ ηό Α (Η1Ν1) ηεο λέαο γξίπεο θαη ζα πξέπεη λα
ιακβάλνπλ «άκεζα» ηαηξηθή θξνληίδα κε βάζε αληηηηθά θάξκαθα.
Σε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ε Παγθόζκηα Οξγάλσζε
Υγείαο ζπληζηά ηελ ρνξήγεζε ζηηο έγθπεο γπλαίθεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ
ζπκπηώκαηα γξίπεο νζειηακηβίξεο (Tamiflu) θαη δαλακηβίξεο (Relenza), «ρσξίο λα
πεξηκέλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ». Τα θάξκαθα απηά
είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά αλ ιεθζνύλ ηηο πξώηεο 48 ώξεο από ηελ εκθάληζε
ησλ ζπκπησκάησλ.
Εμβολιαζμός
Σηηο νκάδεο ηεξάξρεζεο ηνπ πιεζπζκνύ νη Οργανιζμοί Δημόζιας Υγείας δίλνπλ
πξνηεξαηόηεηα εκβνιηαζκνύ ζηηο έγθπεο γπλαίθεο δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ, ην
πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό, ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα
επηπινθέο θαη ηέινο ζηα άηνκα πνπ θξνληίδνπ βξέθε έσο 6 κήλσλ. Τα εκβόιηα θαηά
ηεο γξίπεο δε θαίλεηαη όηη βιάπηνπλ ηελ έγθπν ή ην κσξό ηεο θαη ην εκβόιην θαηά
ηεο επνρηθήο γξίπεο ζπληζηάηαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα ζηηο έγθπεο γπλαίθεο.
Τν εκβόιην θαηά ηνπ Η1Ν1 αθνινπζεί ηηο ίδηεο δηεξγαζίεο παξαζθεπήο κε απηό ηεο
επνρηθήο γξίπεο. Μειέηεο γηα ηελ γξίπε ζηηο έγθπεο γπλαίθεο μεθίλεζαλ ηνλ
Σεπηέκβξην ηνπ 2009 θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ έρνπκε ηθαλά ζηνηρεία γηα ηελ
αζθάιεηά ηνπ.
Από ην 2004 ην ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) ελζαξξύλεη
ηηο έγθπεο γπλαίθεο αλεμαξηήησο από ηελ ειηθία θπήζεσο, λα εκβνιηάδνληαη κε ην
αδξαλνπνηεκέλν εκβόιην ηεο γξίπεο. Επίζεο, ην Ακεξηθαληθό Κνιιέγην ΜαηεπηηθήοΓπλαηθνινγίαο ζεσξεί ην εκβόιην θαηά ηεο γξίπεο σο «εηδηθό ζηνηρείν
πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο» θαη όηη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο θαη
απνηειεζκαηηθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο.
Ο ζειαζκόο είλαη ζπκβαηόο κε ηνλ εκβνιηαζκό θαηά ηεο θνηλήο γξίπεο όζν θαη θαηά
ηνπ ηνύ Η1Ν1, θαη ε πξόιεςε ινηκώμεσλ ηεο κεηέξαο πξνζθέξεη παζεηηθή
πξνζηαζία ζην λενγλό.
Έσο ζήκεξα, όιεο νη κειέηεο γηα ην εκβόιην ηεο λέαο γξίπεο δελ έρνπλ δείμεη
απμεκέλν θίλδπλν επηπινθώλ ηόζν ζηε κεηέξα όζν θαη ζην έκβξπν νη νπνίεο λα
ζπλδένληαη κε ην εκβόιην.
Πξνηείλεηαη, επίζεο, ην πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα
εγθύσλ θαη ην νπνίν θαηέρεη θεληξηθό ξόιν ζηελ πξνζηαζία ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ
λενγλνύ, λα εκβνιηάδεηαη.
Επηπξνζζέησο, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη ην εκβόιην θαηά ηεο επνρηθήο
γξίπεο δελ αλακέλεηαη λα πξνζηαηεύζεη θαηά ηνπ ηνύ Η1Ν1 θαη ην εκβόιην θαηά ηνπ
ηνύ Η1Ν1 δελ πξνζηαηεύεη θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο.
Τέινο, είλαη ζεκαληηθό θαη απαξαίηεην ε έγθπνο γπλαίθα λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ
ζεξάπνληα ηαηξό ηεο, ν νπνίνο κε ππεπζπλόηεηα θαη γλώζε ζα έρεη ηελ δηαθξηηηθή
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επρέξεηα λα ελεξγήζεη ή όρη εκβνιηαζκό εμαηνκηθεύνληαο πάληα ηελ πεξίπησζε ηεο
εγθύνπ.
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Σσμπεραζμαηικά
1. Λόγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξόηεξνπ θηλδύλνπ επηπινθώλ από ηε γξίπε ζην πξώην
ηξίκελν ηεο θπήζεσο, ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην
δεύηεξν θαη ηξίην ηξίκελν.
2. Ο εκβνιηαζκόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην 1ν ηξίκελν εθ΄ όζνλ ππάξρεη,
θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, δηαξθήο αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ γξίπεο.
3. Ο εκβνιηαζκόο ζπληζηάηαη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ζηηο έγθπεο
γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ από ρξόληα λνζήκαηα, όπσο θαξδηαθά, αλαπλεπζηηθά,
κεηαβνιηθά, ζαθραξώδε δηαβήηε, θαθνήζεηεο, αλνζναλεπάξθεηα, αλαηκία θαη
λνζήκαηα λεθξώλ.
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