
AA102 “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΙΠΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 2η-10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2020”
Δημήτριος - Γεώργιος Κουντούρης¹, Παναγιώτα - Γεωργία Μαλτέζου¹, Αικατερίνη Μαστρογιαννοπούλου¹, Ελένη Γκόνου¹, Παναγιώτα Κούρου¹, Μαριάννα Καλόγρη¹, Αναστασία 

Κατιρτζόγλου¹, Αλέξιος Μαυρουδής¹, Ευαγγελία Ζέππου¹, Ιωάννα Αντωνίου-Κοκκοφίτη¹

1. Παιδιατρική Κλινική - Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”, Τρίπολη Αρκαδίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γρίπη αποτελεί οξεία νόσο του ανωτέρου ή/και κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος οφειλόμενη κυρίως στους ιούς της γρίπης τύπου A και B.
Τυπικά, εκδηλώνεται στα παιδιά με αιφνίδια έναρξη πυρετού, μυαλγίες, κεφαλαλγία, φαρυγγαλγία, βήχα, κακουχία και ρινίτιδα.
Συχνά συνυπάρχει και συμπτωματολογία από το γαστρεντερικό σύστημα.1, 2, 3

ΣΚΟΠΟΣ
Μελέτη δραστηριότητας της γρίπης σε παιδιατρικό πληθυσμό που 
εξετάστηκε σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο.

ΥΛΙΚO
28 επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης, με έναρξη συμπτωμάτων 
μεταξύ 2ης και 10ης εβδομάδας 2020. 
Ηλικία: 6 μηνών - 15 ετών (μ.τ.: 6,5 ετών). Φύλο: Α(19):Κ(9).

ΜΕΘΟΔΟΣ
Ταχεία ανίχνευση νουκλεοπρωτεϊνών των αντιγόνων γρίπης τύπου 

Α και Β σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα ή ρινικό έκπλυμα ασθενών με 
κλινική υποψία λοίμωξης από γρίπη. Αξιοπιστία μεθόδου:

- Γρίπη τύπου Α: Ευαισθησία: 88%, Ειδικότητα: 100%

- Γρίπη τύπου Β: Ευαισθησία: 76%, Ειδικότητα: 100% 4

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο εργαστηριακός έλεγχος για γρίπη δεν γίνεται ως ρουτίνα στην 
κλινική πράξη (στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο). Παράλληλα, η 
διενέργεια της δοκιμασίας γρίπης περιορίζεται συνήθως σε 
περιπτώσεις με υψηλό εμπύρετο και έντονη κλινική υποψία. Ως
αποτέλεσμα, περιπτώσεις με ήπια ή άτυπη συμπτωματολογία είναι 
δυνατόν να διαλάθουν της διάγνωσης, οδηγώντας σε υποεκτίμηση 
της νοσηρότητας που προκαλεί η γρίπη.5



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ι)
● Αναλογία τύπων γρίπης: Α(15):Β(13).
● Κανένα από τα 28 παιδιά που διαγνώστηκαν με εποχική γρίπη δεν είχε καλυφθεί με το αντιγριπικό εμβόλιο 
της αντίστοιχης περιόδου γρίπης (0%).
● 17 από τα παιδιά που νόσησαν χρειάστηκαν νοσηλεία (60,7%). 
● Όλα τα παιδιά που διαγνώστηκαν με γρίπη προσήλθαν με κύριο σύμπτωμα το εμπύρετο (100%).
● Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και ανάγκης νοσηλείας.

Κορύφωση κρουσμάτων την 9η εβδομάδα, σε αντίθεση με τον γενικό 
παιδιατρικό πληθυσμό της χώρας, όπου η κορύφωση παρατηρήθηκε 
την 5η εβδομάδα.6

Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας
και εμφάνισης ή μη επιπλοκών. 
Ωστόσο, τα κρούσματα που επιπλέχθηκαν με ωτίτιδα αφορούσαν 
μικρότερες ηλικίες (μέση ηλικία 1,5 ετών, p=0,031). 

Επιπλοκές γρίπης Σύγκριση δραστηριότητας γρίπης

Είδος επιπλοκής Εβδομάδες 2020

Δεδομένα νοσοκομείου μελέτης

(αριστερός άξονας)

Δεδομένα από όλη την Ελλάδα (ΕΟΔΥ)
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Οι ασθενείς με επιπλοκή λοίμωξης κατωτέρου
αναπνευστικού ζήτησαν ιατρική βοήθεια και 
διαγνώστηκαν νωρίτερα συγκριτικά με τα υπόλοιπα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης (p=0,03).

Λοίμωξη κατωτέρου αναπνευστικού
Μέση τιμή ημέρας λήψης 

του δείγματος  

ΟΧΙ (Ν=24) 3.46 (± 2.021)

ΝΑΙ (Ν=4) 1.75 (±0.5)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αυξημένη ανάγκη νοσηλείας και η συχνότητα των επιπλεγμένων κρουσμάτων 
καθιστά τη γρίπη έναν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Το εμβόλιο έναντι της γρίπης φαίνεται ότι μειώνει τη συχνότητα των επεισοδίων 
ΟΜΠΩ κατά 30-50%.2

Επομένως, η ανάγκη πρόληψης και εφαρμογής του αντιγριπικού εμβολιασμού 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες κρίνεται επιτακτική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΙΙ)
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