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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε παιδιά που βρί-
σκονται σε ανοσοκαταστολή στα πλαίσια θεραπευτικής αγωγής έναντι της νεοπλασίας. Ο αυξη-
μένος κίνδυνος μόλυνσης σε αυτή την ομάδα ασθενών μπορεί να οφείλεται είτε στην ίδια τη νόσο,
είτε στην ανοσοκαταστολή τους λόγω της λήψης χημειοθεραπείας. Οι λοιμώξεις από τον ιό της
γρίπης εμφανίζονται με τη μορφή ετήσιων λοιμώξεων και μπορεί να προκαλέσουν διακοπή της
χημειοθεραπείας για ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες. Στους ασθενείς με κακοήθεια,, η ανοσο-
ποίησή τους μέσω εμβολίου έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει προστασία εναντίον διαφόρων λοι-
μώξεων σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των υγιών ατόμων, γεγονός που ερμηνεύεται σε μειωμένη
διάρκεια και σοβαρότητα της λοίμωξης και δυνητικά βελτίωση, όσον αφορά στη νοσηρότητα και
θνησιμότητα. Οι ανοσοαποκρίσεις εξαρτώνται από το χρόνο στον οποίο έγινε η ανοσοποίηση σε
σχέση με τη χημειοθεραπεία. Σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία είναι ασθενέστερες σε
σχέση με εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία και με τα υγιή άτομα. Εντούτοις,
ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για ογκολογικούς ασθενείς που βρίσκονται στην παιδική ηλικία,
καθώς οι ομάδες των ασθενών είναι ετερογενείς όσον αφορά στην υποκείμενη κακοήθεια, το είδος
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Εισαγωγή

Πρόσφατες μελέτες στον τομέα της διάγνωσης και της
θεραπείας των ιογενών λοιμώξεων έδειξαν ότι οι ιοί
που προσβάλουν το αναπνευστικό σύστημα αποτε-
λούν υψηλής σημασίας παθογόνα, σχετιζόμενα με ση-
μαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα σε ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς ή άτομα που πάσχουν από
κάποια χρόνια νόσο.1 Οι ομάδες αυτές ασθενών, μαζί
με τα νεογέννητα και τους ηλικιωμένους, ανήκουν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου. Τα άτομα που πάσχουν από
κάποια μορφή καρκίνου, μπορεί συχνά να βιώσουν
λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν. Μια από
αυτές προκαλείται από τον ιό της γρίπης. Όλοι οι
ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ή συμπαγείς
όγκους που λαμβάνουν χημειοθεραπεία διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο επιπλοκών λόγω λοίμωξης από τον ιό
της γρίπης.2-4 Ο αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης σε
αυτή την ομάδα ασθενών μπορεί να οφείλεται είτε
στην ίδια τη νόσο, είτε στην ανοσοκαταστολή λόγω
της λήψης χημειοθεραπείας.5

Τα παιδιά με κακοήθειες είναι ιδιαίτερα επιρρεπή
στη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης, η οποία μπορεί να
μην έχει κάποιο αντίκτυπο στη θεραπεία τους, αλλά
σε μερικά από αυτά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές
επιπλοκές, όπως ανάγκη για νοσοκομειακή περί-
θαλψη, διακοπή της χημειοθεραπείας και χορήγηση
αντιβιοτικών. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιστατικά
όπου η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης έχει οδηγήσει
σε σοβαρότερες επιπλοκές, όπως δευτερογενείς λοι-
μώξεις και αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα.2-4

Οι λοιμώξεις από τον ιό της γρίπης έχουν ετήσια πε-
ριοδικότητα στα εύκρατα κλίματα. Μια επιδημία γρί-

πης στη χώρα μας διαρκεί συνήθως πέντε έως έξι
εβδομάδες, ενώ συχνά μπορεί να παραταθεί για μεγα-
λύτερο διάστημα και μπορεί να συσχετιστεί με επί-
πεδα λοιμογονικότητας έως 20% στο γενικό πληθυσμό
και αρκετά υψηλότερα στους ανοσοκατεσταλμέ-
νους.6,7

Η λήψη μέτρων προφύλαξης είναι περίπλοκη λόγω
της δυσκολίας που υπάρχει όσον αφορά στην ταυτο-
ποίηση των μολυσμένων ατόμων και του γεγονότος
ότι μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει μέσω ασυμπτω-
ματικών ατόμων. Η συνηθισμένη περίοδος επώασης
του ιού της γρίπης κυμαίνεται από μία έως τέσσερις
ημέρες. Ο ιός ανιχνεύεται στις αναπνευστικές εκκρί-
σεις των ασθενών μία ημέρα πριν από την έναρξη
των συμπτωμάτων και τα παιδιά μπορεί να συνεχί-
σουν τη μετάδοση του ιού για δέκα ή περισσότερες
ημέρες μετά την παρέλευση των συμπτωμάτων.8 Η
διάρκεια της μετάδοσης του ιού στους ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
αναμενομένου, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η με-
τάδοση του ιού.9,10

Η ανοσοποίηση έναντι του ιού της γρίπης έχει απο-
δειχτεί ότι μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης σε άτομα με
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού τους
συστήματος.11 Στους ασθενείς με καρκίνο ο εμβολια-
σμός έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει προστασία ανά-
λογη με αυτή στους υγιείς, γεγονός που ερμηνεύεται
ως μειωμένη διάρκεια και σοβαρότητα της λοίμωξης
και μικρότερους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμό-
τητας.12 Όμως η ανοσοαπόκριση είναι σε γενικές
γραμμές μικρότερη από αυτή που αναμένεται στα
φυσιολογικά άτομα και εξαρτάται από το χρόνο στον
οποίο έγινε η ανοσοποίηση σε σχέση με τη χημειοθε-
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της χημειοθεραπείας, τη δόση, το χρόνο και την οδό χορήγησης του εμβολίου της γρίπης. Οι κυ-
κλοφορούντες ιοί της ανθρώπινης γρίπης υπόκειται σε αντιγονικές αλλαγές που απαιτούν ετήσια
προσαρμογή της σύνθεσης του εμβολίου. Το εμβόλιο που περιέχει απενεργοποιημένο στέλεχος
του ιού δεν περιέχει κανένα κίνδυνο πρόκλησης νόσου ή δευτερογενών επιπλοκών, και θεωρείται
ασφαλές για χορήγηση σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ακόμη κι αν αυτά είναι παιδιά.
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ραπεία. Εντούτοις, ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για
ογκολογικούς παιδιατρικούς ασθενείς , καθώς οι
ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν ετερογένεια σε ό,τι
αφορά στην υποκείμενη κακοήθεια, στο είδος της χη-
μειοθεραπείας, στη δόση, στο χρόνο και στην οδό χο-
ρήγησης του εμβολίου της γρίπης. Σημειώνεται ότι το
εμβόλιο που περιέχει απενεργοποιημένο στέλεχος
του ιού δεν ενέχει  κανένα κίνδυνο εκδήλωσης λοί-
μωξης και θεωρείται ασφαλές για χορήγηση σε ανο-
σοκατεσταλμένα άτομα, ακόμη κι αν αυτά είναι
παιδιά.13

Δομή ιών γρίπης

Οι ιοί της γρίπης ή Ορθομυξοϊοί (Orthomyxoviridae)
είναι μια οικογένεια RNA ιών που περιλαμβάνει πέντε
γένη: τον ιό γρίπης Α, τον ιό γρίπης Β, τον ιό γρίπης C,
τον Thogovirus και τον Isavirus. Τα τρία πρώτα γένη
περιλαμβάνουν ιούς που μολύνουν τα σπονδυλωτά,
συμπεριλαμβανομένων πτηνών, ανθρώπων και άλλων
θηλαστικών, ενώ ο Thogovirus προσβάλει τόσο σπον-
δυλωτά όσο και ασπόνδυλα. Ο Isavirus είναι ένα πρό-
σφατο μέλος της οικογένειας, αίτιο της αναιμίας στο
σολομό που προσβάλλει ιχθυοκαλλιέργειες σε όλο
τον κόσμο.14

Οι Ορθομυξοϊοί περιέχουν 6 έως 8 τμήματα γραμ-
μικού μονόκλωνου RNA με αρνητική πολικότητα.15 Το
συνολικό μήκος του γονιδιώματος είναι 12.000-
15.000 νουκλεοτίδια (nt) και κωδικοποιεί 11 πρωτεΐ-
νες (HA, NA, NP, M1, M2, NS1, NEP, PA, PB1, PB1-F2,
PB2).16 Από αυτές οι καλύτερα χαρακτηρισμένες είναι
η αιμοσυγκολλητίνη (ΗΑ) και η νευραμινιδάση (ΝΑ),
δύο μεγάλου μεγέθους γλυκοπρωτεΐνες που ανευρί-
σκονται στο εξωτερικό των ιικών σωματιδίων. Η νευ-
ραμινιδάση είναι ένα ένζυμο που εμπλέκεται στην
απελευθέρωση των νέων ιών από τα μολυσμένα κύτ-
ταρα, με διάσπαση των σακχάρων που δεσμεύουν τα
ώριμα ιικά σωματίδια. Αντίθετα, η αιμοσυγκολλητίνη
είναι μία λεκτίνη που μεσολαβεί στην πρόσδεση του
ιού σε κύτταρα στόχους και την είσοδο του ιικού γο-
νιδιώματος στο κύτταρο στόχο.17 Η αιμοσυγκολλη-
τίνη και νευραμινιδάση είναι στόχοι για τα αντιιικά
φάρμακα.18 Αυτές οι πρωτεΐνες, επίσης, αναγνωρίζον-
ται από τα αντισώματα, δηλαδή έχουν αντιγονική
δράση. Οι αποκρίσεις των αντισωμάτων έναντι αυτών
των πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται για την ταξινό-
μηση των διαφορετικών οροτύπων των ιών της γρί-
πης Α, π.χ. Η1Ν1.14 Υπάρχουν 16 υποκατηγορίες Η και
9 υποκατηγορίες Ν. Ο ιός τύπου Β διακρίνεται σε δύο
γονοτύπους: Yamagata και Victoria.19,20 Οποιεσδή-
ποτε αλλαγές στις αλληλουχίες αμινοξέων της ΗΑ ή /
και της ΝΑ μπορούν να οδηγήσουν σε εποχικές επι-
δημίες.21

Ο ιός είναι ικανός να μεταβάλλεται γενετικά ως απο-
τέλεσμα δύο χαρακτηριστικών: (1) αντιγονική μετατό-
πιση (antigenic shift) – το τμηματικό γονιδίωμα του
επιτρέπει την ανακατάταξη του γενετικού του υλικού,
το οποίο εξηγεί γιατί για παράδειγμα ο ιός Η1Ν1 πε-
ριέχει γενετικό υλικό από τους χοίρους, τον άνθρωπο
και τα πτηνά, (2) αντιγονική μετάθεση (antigenic
drift) – η αναποτελεσματική διόρθωση κατά τη διάρ-
κεια της αντιγραφής του ιικού RNA προκαλεί σφάλ-
ματα μεταγραφής και υποκαταστάσεις αμινοξέων σε
ΗΑ και ΝΑ. Αυτό οδηγεί σε νέες παραλλαγές που επι-
τρέπουν στον ιό να μπορεί να «αποφεύγει» την προ-
ϋπάρχουσα ανοσία και έτσι να προκαλεί επιδημίες.22

Οι ιοί της γρίπης μπορούν να προκαλέσουν λοί-
μωξη σε άτομα οποιασδήποτε ηλικιακής ομάδας,
αλλά τα επίπεδα μόλυνσης είναι υψηλότερα μεταξύ
των παιδιών.23-25 Τα ποσοστά πρόκλησης σοβαρής
νόσου και θανάτου είναι μεγαλύτερα μεταξύ ατόμων
άνω των 65 ετών, παιδιών κάτω των 2 ετών και ατό-
μων οποιασδήποτε ηλικίας που βρίσκονται σε κατά-
σταση που τους θέτει σε αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης επιπλοκών.23,26 Οι επιπλοκές αυτές είναι :
δευτερογενή λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, ιγμορί-
τιδα, μέση ωτίτιδα ή χρόνια αναπνευστικά προβλή-
ματα.20,27 Σε μικρά παιδιά, η λοίμωξη από γρίπη μπορεί
να παρουσιάσει ακόμη και σήψη με υψηλό πυρετό.28

Καρκίνος και ανοσοποίηση

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ανοσολογική
κατάσταση και την απόκριση σε ανοσοποίηση σε
ασθενείς με καρκίνο. Πρώτον, η ίδια η νόσος μπορεί
να προκαλεί ανοσοκαταστολή, ιδιαίτερα σε ασθενείς
με αιματολογικές κακοήθειες. Δεύτερον, οι μέθοδοι
θεραπείας για τον καρκίνο μπορεί να έχουν ποικίλης
σοβαρότητας ανοσοκατασταλτικά αποτελέσματα. Η
χημειοθεραπεία έχει κυτταροτοξική δράση ιδιαίτερα
στα ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα ενός όγκου. Πα-
ράλληλα η πλήρης λειτουργική ικανότητα του ανοσο-
ποιητικού συστήματος εξαρτάται από τον ταχύ
πολλαπλασιασμό των κυττάρων του με αποτέλεσμα
να επηρεάζεται επίσης δυσμενώς από τη χημειοθερα-
πεία. Αυτή η αρνητική επίδραση της χημειοθεραπείας
στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
είναι, ωστόσο μεταβλητή, ανάλογα με τον τύπο της
χημειοθεραπείας.29

Σε ασθενείς με καρκίνο, μπορεί να υπάρχει διατα-
ραχή τόσο στη χυμική, όσο και στην κυτταρική ανο-
σία.30,31 Επιπλέον, σε πολλούς ασθενείς με καρκίνο που
έλαβαν θεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα, η χημειοθεραπεία έχει συσχετιστεί
με διάφορες διαταραχές.31 Για τους λόγους αυτούς, οι
ασθενείς με καρκίνο μπορούν να θεωρηθούν ομάδα
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υψηλού κινδύνου που διατρέχουν κίνδυνο για ιδιαί-
τερα σοβαρές επιπλοκές λόγω της γρίπης και οι οποίοι
πρέπει να εμβολιάζονται έναντι αυτής πριν από κάθε
εποχική επιδημία.21 Τα επιχειρήματα που υποστηρί-
ζουν ότι το εμβόλιο της γρίπης θα πρέπει να γίνεται σε
ασθενείς με καρκίνο, βασίζονται στο γεγονός ότι εμ-
φανίζεται αδικαιολόγητη θνησιμότητα στην ομάδα
αυτή κατά τη διάρκεια επιδημιών γρίπης,32,33 και ότι η
γρίπη μπορεί να προκαλέσει διακοπή της θεραπείας
του καρκίνου για έως και αρκετές εβδομάδες.34 Βέ-
βαια, επειδή η ανοσογονικότητα είναι μειωμένη σε
ασθενείς με καρκίνο, είναι δύσκολο να γίνει γενίκευση
για όλους τους ασθενείς, επειδή οι μελέτες έχουν γίνει
σε ετερογενείς ομάδες ασθενών, με διαφορετικούς τύ-
πους όγκων και αγωγές θεραπείας.35

Επιπλοκές μετά από λοίμωξη με ιό γρίπης

Τα παιδιά που λαμβάνουν αντινεοπλασματική θερα-
πεία είναι πιο πιθανό να νοσηλευθούν από τα υγιή
παιδιά όταν προσβληθούν από τη γρίπη. Οι περισσό-
τεροι ασθενείς παρουσιάζουν πυρετό, ο οποίος μπο-
ρεί να διαρκέσει 1-2 εβδομάδες.36 Πέρα από τη συχνή
νοσηλεία, η γρίπη σε παιδιά με καρκίνο προκαλεί ση-
μαντική νοσηρότητα. Σοβαρές αναπνευστικές επι-
πλοκές, όπως αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονία
και ανάγκη για αναπνευστική υποστήριξη, συμβαί-
νουν σε 10%-20% των νοσηλευόμενων παιδιών.2,36,37

Περισσότερο συχνές είναι λιγότερο σοβαρές ανα-
πνευστικές επιπλοκές, όπως η υποξία και η ανάγκη
για βρογχοδιασταλτικά.36,37 Μικρός αριθμός των παι-
διών που απαιτούν παρατεταμένη υποστήριξη με
οξυγόνο μετά την οξεία φάση της ασθένειας μπορεί
να καταλήξει.37

Συγκεκριμένα, εντατική φροντίδα με ανάγκη για ει-
σαγωγή στο νοσοκομείο εμφανίζεται σε ποσοστό
μέχρι 10% σε μολυσμένα από γρίπη παιδιά με καρ-
κίνο, ενώ ποσοστό μέχρι 5% αυτών μπορεί να κατα-
λήξει.37 Η βακτηριαιμία ως επιπλοκή της λοίμωξης από
γρίπη εμφανίζεται σε περίπου ένα στα έξι παιδιά. Ως
υπεύθυνα παθογόνα έχουν αναφερθεί: Pseudomonas
spp., Enterobacter spp., Streptococcus spp. και κοαγ-
κουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι.36,38 Δευτερογε-
νείς βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί επίσης να
εμφανιστούν, όπως πνευμονία ή μέση ωτίτιδα.2 Λιγό-
τερο συχνές επιπλοκές της λοίμωξης από γρίπη περι-
λαμβάνουν μυκητικές πνευμονίες (π.χ. πνευμονία από
Aspergillus), άλλες διεισδυτικές μυκητικές λοιμώξεις,
και αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκύττωση.4,39,40 Λοί-
μωξη λόγω γρίπης σε παιδιά με καρκίνο προκαλεί ση-
μαντική καθυστέρηση στην χημειοθεραπεία ή άλλη
ειδική για τον καρκίνο θεραπεία σε 20%-80% των
ασθενών.2,3,9,36

Ανοσία έναντι της γρίπης (διαφορά πριν και
μετά τον εμβολιασμό για τη γρίπη στον τίτλο
των αντισωμάτων με τη μέθοδο αναστολής
αιμοσυγκόλλησης).

Η δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης (hae-
magglutination inhibition assay, ΗΙΑ) είναι μια μέθο-
δος ποσοτικοποίησης των ειδικών αντισωμάτων
έναντι ιών ή βακτηρίων. Είναι μια εύκολη, απλή και
γρήγορη μέθοδος, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε
μεγάλο αριθμό δειγμάτων για τη σύγκριση ορολογι-
κών αποκρίσεων σε διάφορα εμβόλια.41

Κάποιες οικογένειες ιών και βακτηρίων έχουν πε-
ρίβλημα ή πρωτεΐνες στην επιφάνειά τους με αποτέ-
λεσμα να συγκολλούν ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)
ανθρώπου ή ζώου, κατόπιν σύνδεσής τους με το Ν-
ακετυλονευραμινικό οξύ της επιφανείας τους. Τα είδη
των ζώων των οποίων τα ερυθροκύτταρα μπορούν
να συγκολλούνται εξαρτάται από το είδος του ιού.42

Καθώς κάθε παθογόνο συνδέεται σε πολλά ερυθρά
αιμοσφαίρια, σχηματίζεται ένα πλέγμα το οποίο δεν
επιτρέπει την κατακρήμνιση των ερυθρών, εφόσον οι
συγκεντρώσεις παθογόνου – RBC είναι στη βέλτιστη
ισορροπία. Ως τίτλος αιμοσυγκόλλησης καθορίζεται
η τελευταία αραίωση του παθογόνου που προκαλεί
συγκόλληση ορισμένης ποσότητας ερυθρών αιμο-
σφαιρίων.43,44

Η δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης είναι
μια παραλλαγή του προσδιορισμού ΗΑ που χρησιμο-
ποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων ειδικών αντισω-
μάτων έναντι της γρίπης στον ορό του αίματος των
ασθενών.45,44 Με κάποιους ιούς, όπως της γρίπης Α, το
αντιγόνο αιμοσυγκόλλησης είναι το ίδιο με το αντι-
γόνο που είναι υπεύθυνο για την προσρόφηση του ιού
στο κύτταρο, και έτσι αποτελεί στόχο εξουδετέρωσης
του ιού, και ως εκ τούτου η μέθοδος ΗΑΙ είναι εξαιρε-
τικά ειδική για τα διάφορα στελέχη του ιού. Στη μέ-
θοδο αυτή, διαδοχικές αραιώσεις του ορού του
ασθενούς αντιδρούν με μία σταθερή ποσότητα της
ιικής αιμοσυγκολλητίνης (ποσότητα ιού γρίπης) και
στη συνέχεια προστίθενται ερυθροκύτταρα. Με την
παρουσία του αντισώματος, η ικανότητα του ιού να
συγκολλά τα ερυθροκύτταρα αναστέλλεται. Τα αντι-
σώματα του ορού συνδέονται με την αιμοσυγκολλη-
τίνη (ΗΑ), επιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη του ιού,
παρεμβαίνοντας έτσι στην προσκόλληση του ιού στα
ερυθρά κύτταρα του αίματος.42 Η αιμοσυγκόλληση
αναστέλλεται όταν τα αντισώματα είναι παρόντα σε
επαρκή συγκέντρωση.44,45

Θετική ορολογική απόκριση (ορομετατροπή) με τη
μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης (ΗΑΙ) θεωρείται:
1) τίτλος ειδικών αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό
τουλάχιστον 1:32, αν η αντίστοιχη τιμή προ του εμβο-
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λιασμού ήταν <=1:8, δηλαδή τετραπλασιασμός του
τίτλου των ειδικών αντισωμάτων, ή 2) αν οι τιμές προ
εμβολιασμού ήταν >1:8, τουλάχιστον τετραπλάσια αύ-
ξησή τους μετά τον εμβολιασμό. Επίσης προσδιορίζε-
ται ως «οροπροστασία» (seroprotection) η περίπτωση
που υπάρχει αύξηση του τίτλου μετά τον εμβολιασμό
>= 2 αραιώσεις (cutpoints) (δηλαδή τίτλοι 1:32 και
1:64). Τέλος συγκρίνονται οι γεωμετρικοί μέσοι τίτλοι
HAI (geometric mean HAI antibody titers, GMTs) των
ορών που συλλέγονται προ και μετά τον εμβολιασμό,
αφού πρώτα οι τιμές των τίτλων αυτών μετατραπούν
σε λογάριθμο του 2 (log2).46

Οι ανοσολογικές απαντήσεις σε ασθενείς που λαμ-
βάνουν χημειοθεραπεία είναι σταθερά μικρότερες (τε-
τραπλασιασμός του τίτλου των αντισωμάτων στο 17
έως 52% των εμβολιασμένων) σε σχέση με εκείνους
που έχουν ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία (50 έως
83%) και τα υγιή άτομα (67-100%).21

Εμβολιασμός 

Οι κυκλοφορούντες ιοί της γρίπης του ανθρώπου
υπόκειται σε αντιγονικές αλλαγές που απαιτούν ετή-
σια προσαρμογή της σύνθεσης του εμβολίου. Το εμ-
βόλιο είναι προσαρμοσμένο ώστε να διασφαλίζεται η
πλησιέστερη αντιστοιχία μεταξύ των κυκλοφορούν-
των στελεχών και αυτών που υπάρχουν στο εμβόλιο.47

Στο παρελθόν, υπήρξαν μονοδύναμα και διδύναμα
εμβόλια. Από το 1977, εντούτοις, τα εμβόλια που χρη-
σιμοποιούνται είναι κυρίως τριδύναμα και περιέχουν
τους υποτύπους Η1Ν1 και Η3Ν2 του ιού της γρίπης Α
και έναν υπότυπο του ιού γρίπης Β.12

Η ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον
εμβολιασμό ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς. Οι Sommer και συν. προσθέτουν ότι η χορή-
γηση απενεργοποιημένων εμβολίων σε ασθενείς με
καρκίνο είναι ασφαλής, αλλά η ικανότητα ενός τέτοιου
ασθενή για ανοσοαπόκριση είναι σημαντικά εξαρτώ-
μενη από το χρόνο της χορήγησης του εμβολίου σε
σχέση με το χρόνο της χορήγησης χημειοθεραπείας.21

Έχει προταθεί ότι η ανοσολογική απάντηση είναι
ασθενέστερη σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθε-
ραπεία.48 Ένας μικρός αριθμός μελετών, με ετερογε-
νείς πληθυσμούς ασθενών, έχουν τεκμηριώσει τα
ποσοστά ορομετατροπής μετά τον εμβολιασμό σε
ασθενείς με κακοήθη νόσο οι οποίοι λαμβάνουν χη-
μειοθεραπεία.13,49 Υπογραμμίζεται ότι τα εμβόλια θα
πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον δύο εβδομάδες
πριν από ή μετά την χημειοθεραπεία για το βέλτιστο
όφελος για τον ασθενή.50 Βέβαια η βέλτιστη χρονική
στιγμή για τη χορήγηση του εμβολίου της γρίπης σε
ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν χημειοθεραπεία,
δεν είναι σαφής.51

Ασθενείς με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές
κακοήθειες είναι σε θέση να εκδηλώσουν ανοσοαπό-
κριση προς το εμβόλιο της γρίπης, αλλά παραμένει
ασαφές αν οι τίτλοι των αντισωμάτων που επιτυγχά-
νονται μετά τον εμβολιασμό είναι αποτελεσματικοί
στην προστασία αυτών των παιδιών από τη μόλυνση
με τον ιό της γρίπης και τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια
της επόμενης περιόδου της γρίπης ή στην μείωση της
σοβαρότητας της εν λόγω μόλυνσης. Πρέπει να τονι-
στεί ότι το εμβόλιο της γρίπης φαίνεται να είναι ασφα-
λές σε αυτούς τους ασθενείς.12

Αν και τα παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία
είναι σε θέση να δημιουργήσουν ανοσοαπόκριση στο
εμβόλιο της γρίπης, ωστόσο, έχουν ασθενέστερες
ανοσολογικές αποκρίσεις σε σύγκριση με τα υγιή παι-
διά, τα παιδιά με άσθμα ή παιδιά τα οποία έχουν
ολοκληρώσει χημειοθεραπεία περισσότερο από ένα
μήνα πριν από τον εμβολιασμό.52 Οι ανοσοαποκρίσεις
των τελευταίων είναι συγκρίσιμες με εκείνες των
υγιών παιδιών. Οι διαφορές στην ανοσολογική από-
κριση μεταξύ αυτών των ομάδων έχουν παρατηρηθεί,
ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για
να αξιολογηθεί η ανοσοαπόκριση (δηλαδή τετραπλά-
σια αύξηση στον τίτλο αντισώματος, οροπροστασία ή
προ και μετά τον εμβολιασμό υπολογισμός GMTs) και
ανεξάρτητα από το είδος της κακοήθειας. Η διαφορά
στην απόκριση μεταξύ αυτών των ομάδων πιθανό-
τατα εξηγείται τόσο από την ανοσοκαταστολή, όσο
και από χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, όπως από
την ίδια την κακοήθεια.53

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί σαφώς ότι δύο δόσεις του
εμβολίου μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη από-
κριση σε σχέση με τη μια δόση, και ότι η προηγούμενη
έκθεση στο κυκλοφορούν ιικό στέλεχος φαίνεται να
αυξάνει την πιθανότητα ανοσοαπόκρισης.54-60 Προ-
ηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η ικανότητα δημι-
ουργίας μιας καλής απάντησης στο εμβόλιο της
γρίπης αυξάνεται με την ηλικία. Το καλύτερο ποσοστό
ανταπόκρισης σε μεγαλύτερα παιδιά είναι πιθανό να
σχετίζεται με μια προηγούμενη λοίμωξη από τον ίδιο
τον ιό της γρίπης.60

Οι γονείς που δε συμφωνούν με τον εμβολιασμό των
παιδιών τους περιγράφουν διάφορους λόγους για τους
οποίους αρνούνται τη χορήγηση του εμβολίου. Πολλοί
γονείς ανησυχούν για τις παρενέργειες, αισθάνονται
ότι το παιδί τους έχει χαμηλό κίνδυνο της ασθένειας, ή
μπορεί να θεωρούν ότι το εμβόλιο προκαλεί τη νόσο.61

Χημειοπροφύλαξη 

Η πρωτοβάθμια χημειοπροφύλαξη αναφέρεται στη
χρήση των αντιιικών φαρμάκων για την πρόληψη της
μόλυνσης από τον ιό της γρίπης. Διάφορες στρατηγι-
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κές χημειοπροφύλαξης έχουν αποδειχθεί αποτελε-
σματικές και συνιστώνται για τους πληθυσμούς ασθε-
νών υψηλού κινδύνου που δεν μπορούν να εμβολια-
σθούν, ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον
εμβολιασμό (π.χ. σοβαρή πρωτογενής ή δευτερογενής
κατάσταση ανοσοκαταστολής), ή δεν έχουν λάβει
ακόμη το εμβόλιο.62 Η εποχιακή χημειοπροφύλαξη,
αναφέρεται στην ημερήσια χορήγηση ενός φαρμάκου
κατά της γρίπης για περίοδο από 14 έως 18 εβδομάδες
πριν από την εποχική έξαρση των ιών της γρίπης.63

Η δευτεροβάθμια χημειοπροφύλαξη αναφέρεται στη
χρήση αντιιικών φαρμάκων για ένα σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα, όταν είναι γνωστό ή υπάρχει υπο-
ψία έκθεσης.64

Τα αντιιικά φάρμακα

Υπάρχουν δύο αντιιικά φάρμακα που έχουν εγκριθεί
από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρ-
μάκων και συνίστανται για τη θεραπεία ή χημειοπρο-
φύλαξη της γρίπης.63,65 Η οσελταμιβίρη και η ζανα-
μιβίρη έχουν δράση κατά της γρίπης Α και της γρίπης
Β. Η οσελταμιβίρη έχει εγκριθεί σε ασθενείς ηλικίας
άνω των 2 εβδομάδων. Η ζαναμιβίρη έχει εγκριθεί για
χημειοπροφύλαξη σε παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών
και για θεραπεία σε παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών. Η
θεραπεία με αντιιικά φάρμακα έχει αποδειχθεί ότι
μειώνει τη διάρκεια του πυρετού, μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη, καθώς και να
συντομεύσει τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο
στο γενικό πληθυσμό. Η έγκαιρη θεραπεία (ιδανικά
εντός 48 ωρών) συνιστάται για τους ασθενείς με επι-
βεβαιωμένα ή ύποπτα συμπτώματα γρίπης που νοση-
λεύονται, έχουν σοβαρή ή προοδευτικά επι- δεινούμενη
λοίμωξη, ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για επιπλοκές.
Η θεραπεία δεν θα πρέπει να περιμένει την εργαστηριακή
επιβεβαίωση της νόσου σε ασθενείς οι οποίοι διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο επιπλοκών. Οι ασθενείς μπορεί να υπό-
κεινται σε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι
μπορεί να αυξήσουν περαιτέρω τον κίνδυνο νοσηρό-
τητας, για παράδειγμα: ηλικία μέχρι 2 ετών, διαμονή
σε μονάδα χρόνιας φροντίδας, λήψη ανοσοκατασταλ-
τικών φαρμάκων, συνλοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης
ανοσοανεπάρκειας (HIV), και χρόνιες ασθένειες συμ-
περιλαμβανομένης της πνευμονικής, καρδιαγγειακής,
νεφρικής, ηπατικής, αιματολογικής, νευρολογικής και
μεταβολικής κατάστασης, διαβήτη, νοητική υστέρηση
ή σοβαρή αναπτυξιακή καθυστέρηση, μυϊκή δυστροφία
και βλάβη του νωτιαίου μυελού.9

Αντιιική θεραπεία εντός 48 ωρών από την έναρξη
των συμπτωμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιο
ήπια κλινική εικόνα, συντόμευση της διάρκειας της λοί-
μωξης, καθώς και μείωση των επιπλοκών. Η οσελταμι-

βίρη (Tamiflu) και ζαναμιβίρη (Relenza) στοχεύουν το
ένζυμο νευραμινιδάση και είναι απο- τελεσματικές θε-
ραπείες για τη λοίμωξη από γρίπη. Η τυπική δοσολογία
για την οσελταμιβίρη είναι 75 mg από το στόμα δύο
φορές την ημέρα, και για την ζαναμιβίρη είναι 10 mg
(ως δύο εισπνοές των 5 mg) δύο φορές ημερησίως. Και
τα δύο φάρμακα χορηγούνται συνήθως για 5 ημέρες,
αν και η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να παραταθεί
εάν ενδείκνυται κλινικά.22,66 Η χορήγηση οσελταμιβίρης
ή ζαναμιβίρης θα πρέπει να παρέχεται για όλους τους
ασθενείς με ασθένειες ή φάρμακα που σχετίζονται με
ανοσοκαταστολή κι έχουν υποψία ή επιβεβαιωμένη
λοίμωξη από τον ιό της γρίπης.51

Σχεδόν όλα τα στελέχη της γρίπης είναι ευαίσθητα
στην οσελταμιβίρη και τη ζαναμιβίρη.63 Ωστόσο,
υπάρχουν μερικές αναφορές περιπτώσεων αντοχών
που αφορούν ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Οι
Ison και συν. αναφέρουν τρεις περιπτώσεις ανοσοκα-
τεσταλμένων ασθενών με γρίπη με μοριακούς δείκτες
αντοχής σε αντιγριπικά φάρμακα.67 Μια άλλη μελέτη
διαπίστωσε ότι οι μισοί από τους ασθενείς που λάμ-
βαναν χημειοθεραπεία είχαν προσβληθεί από ανθε-
κτικά στην οσελταμιβίρη στελέχη του ιού της γρίπης
που εντοπίζονται τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια
της θεραπείας.68

Πρόληψη

Η κατάλληλη εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων
και των προφυλάξεων σε σχέση με τη μετάδοση του
ιού είναι σημαντική για την αποφυγή μετάδοσης της
γρίπης από ασθενή σε ασθενή. Στο περιβάλλον του
νοσοκομείου, οι προφυλάξεις που αφορούν τη μετά-
δοση συνιστώνται για κάθε ασθενή με επιβεβαιωμένη
ή με υποψία γρίπης. Η ομαδοποίηση ή ο διαχωρισμός
μολυσμένων ασθενών προκειμένου να περιοριστεί η
επαφή τους με μη μολυσμένους ασθενείς είναι επίσης
ένα σημαντικό στοιχείο του ελέγχου της γρίπης και
μπορεί να εφαρμοστεί είτε ενδονοσοκομειακά είτε σε
ιατρεία εκτός νοσοκομείου.69

Συμπεράσματα 

Στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, συνιστάται ότι
τα παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο
θα πρέπει να εμβολιάζονται κατά της γρίπης. Παρα-
μένει ασαφές εάν η ανοσολογική απόκρισή τους προ-
στατεύει από λοίμωξη από γρίπη ή τις επιπλοκές της.
Για να αξιολογηθεί η κλινική έκβαση, μια μεγαλύτερη,
προοπτική, καλά σχεδιασμένη, πολυκεντρική, τυχαι-
οποιημένα ελεγχόμενη μελέτη του εμβολιασμού κατά
της γρίπης σε παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία
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για καρκίνο είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού κατά της γρί-
πης σε ασθενείς με καρκίνο, και της βέλτιστης χρονι-
κής στιγμής του εμβολιασμού σε σχέση με τη χορή-
γηση χημειοθεραπείας. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να
έχει τον ελάχιστο κίνδυνο μεροληψίας και θα πρέπει
να καθοριστούν και να μετρηθούν προσεκτικά τα σχε-
τικά κλινικά αποτελέσματα, συμπερι λαμβανομένων
των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων της
γρίπης, της πνευμονίας, της νοσηλείας και της θνησι-
μότητας.52 Προκαταρκτικά δεδομένα υποδηλώνουν
ότι ο εμβολιασμός της γρίπης μεταξύ των κύκλων της
χημειοθεραπείας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός
από τον εμβολιασμό την πρώτη ημέρα της χημειοθε-
ραπείας.51 Οι διαφορές στην απόκριση μεταξύ των
ασθενών με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κα-

κοήθειες μπορεί να συνδέονται με την ίδια την ασθέ-
νεια, καθώς και το είδος και την ένταση της χημειοθε-
ραπείας.70 Ο εμβολιασμός των μελών της οικογένειας
είναι μια συμπληρωματική στρατηγική που θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.71

Ωστόσο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για διεθνώς
αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το
είδος του εμβολίου που οδηγεί σε καλύτερα ανοσο-
λογικά αποτελέσματα, τον αριθμό των δοκιμών,
καθώς και το χρονοδιάγραμμά τους σε σχέση με τη
σοβαρότητα της ανοσοκαταστολής και τα χημειοθε-
ραπευτικά σχήματα που ακολουθούνται. Οι συστάσεις
αυτές, μαζί με μια σαφή απόδειξη της αποτελεσματι-
κότητας του εμβολίου, είναι αναγκαίες για να αυξηθεί
η κάλυψη εμβολιασμού κατά της γρίπης σε αυτή την
κατηγορία υψηλού κινδύνου των ασθενών.72
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Summary

Influenza virus infection in children with cancer

A. Kafasi, N. Spanakis, G. Vrioni, A. Tsakris
Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

Influenza virus infection can cause serious complications in children who are immunosuppressed
concerning their medical treatment against cancer. The increased risk of infection in this group
of patients may be due to either the disease itself or to their immunosuppression as a result of
chemotherapy. Influenza virus infections present in the form of annual infections and may cause
interruption of the cancer treatment for up to several weeks. In patients with cancer, immuniza-
tion via vaccine has been shown to provide protection against several virus infections at similar
levels to those of healthy individuals. This evidence can be translated into reduced duration and
severity of the infection and potential improvement in patients’ morbidity and mortality. Im-
mune responses depend on the time of the immunization via vaccine, concerning the time that
has passed since the last chemotherapy treatment. It has been shown that patients receiving
chemotherapy develop weaker immune responses compared with those who have completed
chemotherapy, as well as with healthy people. However, few data are available for cancer patients
who are in childhood, as the groups of patients are heterogeneous with regard to underlying
malignancy, the type of chemotherapy, the dose, the time and the route of administration of in-
fluenza vaccine. As for the vaccine’s composition, the circulating human influenza viruses are
subject to antigenic changes requiring annual adjustment of the composition of the vaccine.
We can underline that the vaccine containing inactivated virus strains contains no risk to cause
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outbreak or secondary complications and is considered safe for administration to immunocom-
promised individuals, even though these are children.
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