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Περίληψη

Μετά από την πανδηµία του 2009, η γρίπη συνεχίζει να απειλεί τη δηµόσια υγεία µε τις ετήσιες επι-
δηµίες της. Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του εργαστηριακού ελέγχου
του ιού της γρίπης που πραγµατοποιήθηκε στη Β. Ελλάδα κατά τη χειµερινη περίοδο 2012-2013.
Από την 40η εβδοµάδα 2012 έως και την 20η του 2013 ελέγχθηκαν 309 δείγµατα εκ των οποίων ανι-
χνεύθηκαν και οι 3 τύποι ιών γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2) και Β σε ποσοστό 26.5%.  Ακολούθησε
µοριακή ανάλυση του γονιδίου της αιµοσυγκολλητίνης και της νευραµινιδάσης από αντιπροσω-
πευτικά στελέχη έτσι ώστε να ανιχνευθούν παραλλαγές των ιών και να συσχετιστούν µε ήδη γνω-
στά στελέχη γρίπης Α και Β.  Τα στελέχη στην πλειοψηφία τους συγγένευαν αντιγονικά µε αυτά του
εµβολίου, ενώ κανένα ανθεκτικό στην οσελταµιβίρη στέλεχος δεν ανιχνεύθηκε. Όπως συµβουλεύει
και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, η συνεχής επιτήρηση των ιών της γρίπης είναι απαραίτητη
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.εξετάσεων, εστιάζει στη σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας
των Εργαστηρίων και παρουσιάζει την έννοια της προστιθέµενης αξίας αυτών µε τη βοήθεια του
µοντέλου “SCIENCE”. Τελικό της αποτέλεσµα είναι η διαµόρφωση ενός γενικού άξονα για την αξιο-
λόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, σε επίπεδο κλινικών αποτελεσµάτων, ικανοποίησης των
ασθενών και διαχείρισης κόστους.
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Οργάνωση εργαστηριακής επιτήρησης 
στη Β. Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης της Β. Ελλάδας,
που εδρεύει στο Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, συνεργάζεται µε το Εθνικό
Κέντρο Αναφοράς Γρίπης της Ν. Ελλάδας (Ινστιτούτο
Παστέρ) και µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, για την επιτήρηση της
γρίπης στην Ελλάδα.

Στο εργαστήριο αποστέλλονται σε εβδοµαδιαία
βάση αντιπροσωπευτικά δείγµατα από ασθενείς µε
γριπώδη συνδροµή από τα µέλη του δικτύου SEN-
TINEL που έχει οργανωθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα δείγ-
µατα προέρχονται από Κέντρα Υγείας και ιατρεία ΙΚΑ
της Β. Ελλάδας. Επιπλέον αποστέλλονται δείγµατα
από ασθενείς που προσέρχονται σε εξωτερικά ια-
τρεία, ή/και νοσηλεύονται σε κλινικές και µονάδες εν-
τατικής θεραπείας των νοσοκοµείων της Β. Ελλάδας.
Εβδοµαδιαία έκθεση και σχετικοί πίνακες αποστέλ-
λονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, WHO και ECDC σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου.

Εργαστηριακός έλεγχος δειγµάτων 
από ασθενείς µε γριπώδη συνδροµή

Από την 40η εβδοµάδα του 2012 έως και την 20η του
2013, ελέγχθηκαν στο εργαστήριο συνολικά 309 δείγ-
µατα. Από αυτά, τα 62 προέρχονταν από ιατρεία ΙΚΑ
και Κέντρα Υγείας, ενώ τα υπόλοιπα 246 από ασθε-
νείς Νοσοκοµείων της Β. Ελλάδας.

Θετικά δείγµατα για τον ιό γρίπης A και Β άρχισαν
να εντοπίζονται την 3η εβδοµάδα του 2013. Νωρίτερα,
την 50η εβδοµάδα του 2012, εντοπίστηκε ένα µεµονω-
µένο κρούσµα ιού γρίπης Β. Από το σύνολο των 309
δειγµάτων, θετικά για γρίπη µε τη µέθοδο real time RT-
PCR, ήταν τα 82 δείγµατα, δηλαδή ποσοστό 26.5%.
Από αυτά, 77 ήταν ιός γρίπης τύπου Α (93,9%) και 5
ήταν ιός γρίπης τύπου Β (6%). Η υποτυποποίηση των
ιών γρίπης Α, έδειξε ότι η πλειονότητα των στελεχών
στη Β. Ελλάδα ανήκε στον ιό τύπου Α(Η1Ν1)pdm09, ο
οποίος ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 65,9% (54 δείγµατα),
ενώ σε ποσοστό 26,8% (22 δείγµατα) εκ των θετικών
ανιχνεύθηκε ο τύπος Α(Η3Ν2).

Βαρύτερη κλινική εικόνα παρουσίασαν οι ασθενείς
µε λοίµωξη από ιό γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09, όπως προ-
κύπτει από το γεγονός ότι από τους 22 θανάτους που
καταγράφηκαν στη Β. Ελλάδα, οι 16 (72,7%) οφείλον-
ταν σε ιό γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 (p=0,0026), ενώ µόνο
4 (18,2%) οφείλονταν σε ιό γρίπης Α(Η3Ν2) και 2(9,1%)
σε ιό γρίπης Β. Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών
που κατέληξαν ήταν 55,5 έτη, µε εύρος 15-79.

Περισσότερο αξιοπρόσεκτο είναι το ότι οι άνδρες
φαίνεται να νόσησαν σοβαρότερα των γυναικών κα-
θώς από τους 22 καταλήξαντες ασθενείς, 17 ήταν άρ-
ρενες ασθενείς και µόνο 5 θήλεις (p=0,0003).

Από το σύνολο των 22 θανατηφόρων περιστατικών
τα 20 (90,9%) ανήκαν σε άτοµα µε ιδιαίτερα επιβαρυ-
µένο ιατρικό ιστορικό, που περιελάµβανε καρδιοανα-
πνευστικές δυσλειτουργίες κάθε είδους, χρόνια γενετι-
κά µεταβολικά σύνδροµα, ανεπάρκειες ζωτικών συ-
στηµάτων, κακοήθειες και αυτοάνοσα νοσήµατα µε την
επακόλουθη τεχνητή ανοσοκαταστολή. Το παραπάνω
εύρηµα της περιόδου 2012-13, µολονότι αναµενόµενο,
διαφοροποιείται σαφώς από τα αρχικά στάδια διακίνη-
σης του Α(Η1Ν1)pdm09, όπου ένα σηµαντικό µέρος
(27-45%) των θανόντων δεν έφερε υποκείµενες παθο-
λογικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται σε διάφορες
χώρες1,2,3, αν και υπάρχουν διεθνώς και άλλες σχετικές
µελέτες από την πανδηµική περίοδο που αναφέρουν
ποσοστά θανατηφόρων κρουσµάτων µε βεβαρηµένο
ιατρικό ιστορικό στα συνήθη εποχικά επίπεδα4. Προκύ-
πτει πάντως το συµπέρασµα ότι το εν λόγω στέλεχος
έχει πλέον αποµακρυνθεί από το χαρακτήρα του παν-
δηµικού, ως προς την παθογόνο δράση και παθογένεια,
και έχει περιέλθει σε λειτουργία συνήθους εποχικού
στελέχους γρίπης.

Γενετική ανάλυση αιµοσυγκολλητίνης 
και νευραµινιδάσης ιών γρίπης

Από το σύνολο 77 θετικών για Α(Η1Ν1)pdm09 δειγµά-
των, 58 ανήκαν σε ασθενείς Νοσοκοµείων. Έγινε µο-
ριακή ανάλυση του γονιδίου της αιµοσυγκολλητίνης, σε
12 στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09 και Α(Η3Ν2) που ανιχνεύ-
θηκαν σε βαρύτερα ή/και θανατηφόρα περιστατικά.

Σε γενετικό επίπεδο, τα στελέχη A(H1N1)pdm09
που ελέγχθηκαν κατατάσσονται στους φυλογενετι-
κούς κλάδους 6 ή 7 που αντίστοιχα αντιπροσωπεύον-
ται από τα στελέχη αναφοράς του ΠΟΥ, A/St.Peter-
sburg/27/2011 και A/St.Petersburg/100/2011. Παρου-
σίασαν γενετικές παραλλαγές που, όπως προκύπτει
από τη φυλογενετική ανάλυση, δεν διαφοροποιούν τα
στελέχη της Β. Ελλάδας από τα στελέχη αναφοράς,
τα οποία διατηρούν την αντιγονική οµοιότητα µε το
στέλεχος του εµβολίου, όπως επιβεβαιώνει και ο ΠΟΥ.

Oι συχνότερες παραλλαγές που παρατηρήθηκαν
στα στελέχη της Β. Ελλάδας, σε σύγκριση µε το Α/Ca-
lifornia/7/2009 ήταν οι S84G, D97N, S143G, K163I,
A197T και K283E. ∆ύο από τα στελέχη των ιών που
ελέγχθηκαν περαιτέρω ήταν τα στελέχη Α/Thessalo-
niki.GR/72/2013 και Α/Thessaloniki.GR/77/2013 που
αποµονώθηκαν από ασθενείς που κατέληξαν. Αυτά
παρουσίασαν τις παραλλαγές D97N και K283E και εµ-
φάνισαν συγγένεια µε το στέλεχος αναφοράς του
ΠΟΥ, Α/St.Petersburg/27/2011. Στο στέλεχος Α/Thes-
saloniki.GR/72/2013 εντοπίσθηκε η παραλλαγή
A756G στη νουκλεοτιδική αλληλουχία, που όµως δεν
οδηγεί σε αντίστοιχη µεταβολή του αµινοξέος. Η πα-
ραλλαγή αυτή δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλα ευρω-
παϊκά στελέχη. Σε καµία περίπτωση δεν εντοπίστηκαν
οι µεταλλάξεις D222G και Q293H, που έχουν συσχε-
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τισθεί βιβλιογραφικά µε βαρύτερες κλινικές εικόνες.5

Επιπλέον, δυο στελέχη που αποµονώθηκαν από νο-
σηλευόµενους ασθενείς έφεραν την αντικατάσταση
γλυκίνης αντί ασπαρτικού οξέως στη θέση 225. Αυτή
η παραλλαγή επηρεάζει την δέσµευση του ιού στους
κυτταρικούς υποδοχείς και συχνά σχετίζεται µε βα-
ρύτερη κλινική εικόνα.6

Φυλογενετική ανάλυση δύο στελεχών Α(Η3Ν2) απο-
µονωθέντων από κλινικά δείγµατα που προήλθαν από
το σύστηµα SENTINEL, που οργανώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ,
έδειξαν ότι τα στελέχη αυτά ανήκαν στη φυλογενετική
οµάδα 3C. Αρκετά στελέχη Α(Η3Ν2) παρουσίασαν τις
παραλλαγές T128A και R142G στην αιµοσυγκολλητίνη
τους, προκαλώντας απώλεια µια θέσης γλυκοσιλίωσης.
Παρόλα αυτά εµφανίζουν αντιγονική συγγένεια µε το
στέλεχος του εµβολίου A/Victoria/361/2011.7

Σχετικά µε τους ιούς γρίπης Β, κατά το 2012-2013,
κυκλοφόρησαν και τα δύο στελέχη που είχαν φέτος
συµπεριληφθεί στο εµβόλιο, Β/Yamagata και B/Victo-
ria.6 Όπως συνηθίζεται, η διακίνηση του ιού γρίπης Β
παρατηρήθηκε αυξηµένη κατά την αρχή και κατά το
τέλος της επιδηµίας στη Β. Ελλάδα.

Παράλληλα έγινε µοριακή ανάλυση της νευραµι-
νιδάσης 24 στελεχών ιών γρίπης και δεν ανιχνεύθηκε
η µετάλλαξη Η275Υ, που προκαλεί ανθεκτικότητα στο
αντιιικό φάρµακο και αναστολέα της νευραµινιδάσης,
οσελταµιβίρη, σε κανένα από τα στελέχη Α(Η1Ν1)
pdm09.  Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρουσίασε και ο
ΠΟΥ στην ετήσια αναφορά του, σχετικά µε την απο-
τελεσµατικότητα της οσελταµιβίρης έναντι όλων των
τύπων ιών γρίπης που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη
κατά το 2012-2013.6

Συµπεράσµατα

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η φετινή εποχική
γρίπη στη Β. Ελλάδα, σε αντίθεση µε τη Ν. Ελλάδα, κυ-
ρίως οφείλεται σε στελέχη ιού γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09

και λιγότερο σε στελέχη Α(Η3Ν2). Εντοπίσθηκαν µόνο
5 κρούσµατα ιού γρίπης Β.

Από τη γενετική ανάλυση στελεχών που αποµο-
νώθηκαν τις εβδοµάδες 3-20 του 2013, προκύπτει ότι
τόσο τα στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09 όσο και τα Α(Η3Ν2)
αθροίζουν, όπως αναµενόταν, παραλλαγές στην αι-
µοσυγκολλητίνη τους, που όµως δε φαίνεται να επη-
ρεάζουν την αντιγονικότητα των στελεχών, σε σύγκρι-
ση µε τα στελέχη που συµπεριλαµβάνει το φετινό εµ-
βόλιο της γρίπης.

Επιπλέον, δεν έχει ανιχνευθεί η µετάλλαξη Η275Υ
στη νευραµινιδάση, που προσδίδει ανθεκτικότητα στην
οσελταµιβίρη. Αντίθετα, δύο στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09
ανθεκτικά στην οσελταµιβίρη είχαν εντοπισθεί κατά το
2009-2010 στη Β. Ελλάδα. Συγκεκριµένα, τα δύο αυτά
στελέχη αποµονώθηκαν από ένα βαρύ και ένα ήπιο πε-
ριστατικό. Αντίστοιχα, το 2010-2011, δύο ανθεκτικά στε-
λέχη αποµονώθηκαν από βαριά περιστατικά στα οποία
είχε προηγηθεί χορήγηση οσελταµιβίρης.8,9

Κανένα ανθεκτικό στην οσελταµιβίρη στέλεχος
Α(Η3Ν2) δεν έχει ανιχνευθεί στο εργαστήριο στο πα-
ρελθόν, ενώ η πλειοψηφία των στελεχών που ελέγχ-
θηκαν είχαν τη µετάλλαξη S31N στο γονίδιο M2, που
προσδίδει ανθεκτικότητα στην αµανταδίνη.10

Τους τελευταίους µήνες έχει απασχολήσει την επι-
στηµονική κοινότητα ένα νέο στέλεχος ιού γρίπης, το
Α(Η7Ν9), που έως σήµερα έχει προκαλέσει λοιµώξεις
σε 132 άτοµα στην Κίνα, εκ των οποίων 37 (28%)
έχουν καταλήξει. Πρόκειται για ένα στέλεχος ιού γρί-
πης των πτηνών, που προήλθε από γενετικό ανασυν-
δυασµό παλαιότερων στελεχών ιών γρίπης Α που
κυκλοφορούν στα πτηνά στην περιοχή της Ασίας.11

Στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν
έχει ακόµη ανιχνευθεί κανένα στέλεχος του ιού.

∆ήλωση σύγκρουσης συµφερόντων

Όλοι οι συγγραφείς βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κα-
µία σύγκρουση συµφερόντων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2012-2013 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
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Following the influenza pandemic in 2009, the influenza virus continues to threaten public health with
its yearly epidemics.  This is a review of the laboratory influenza surveillance in northern Greece, dur-
ing 2012-2013.  Starting from the 40th week of 2012 until the 20th week of 2013, 309 clinical samples
were examined.  All the three influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and B types were detected at 26.5%
of the cases.  Further molecular analysis of the haemaglutinin and neuraminidase genes from repre-
sentative samples aimed to identify any mutations and compare the northern Greek circulating strains
with the WHO reference strains. The majority of the examined strains were antigenically related to the
vaccine virus strains, while no resistant strains to oseltamivir was detected.  As the World Health Or-
ganization suggests, constant influenza surveillance is essential at a national and international level.

Key words
influenza, N. Greece, molecular analysis,
vaccine, oseltamivir
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