ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΓΡΙΠΗ Η7Ν9 ΚΙΝΑ
ΚΕΕΛΠΝΟ 2 Απριλίου 2013
Στισ 31 Μαρτίου οι Υγειονομικζσ Αρχζσ τθσ Κίνασ ανακοίνωςαν τθν
ανακάλυψθ ενόσ νζου ςτελζχουσ γρίπθσ ςε τρείσ ςοβαρά αςκενείσ ςε 2
επαρχίεσ τθσ Κίνασ. Πρόκειται για νζο τφπο ιοφ τθσ γρίπθσ των πτθνϊν
τον Α(Η7Ν9).
Τα δυο πρϊτα κλινικά περιςτατικά ςε ανκρϊπουσ αφοροφν άνδρεσ
κατοίκουσ τθσ Σαγκάθσ θλικίασ 27 και 87 χρονϊν που αρρϊςτθςαν από
τα μζςα ζωσ και το τζλοσ Φεβρουαρίου 2013 και είχαν κανατθφόρο
κατάλθξθ. Το τρίτο περιςτατικό εμφανίςτθκε ςτθν περιοχι

Ανοφι

(Αnhui) και αφοροφςε γυναίκα 35 ετϊν που αςκζνθςε ςτισ 9 Μαρτίου
και νοςθλεφεται ακόμθ ςε κρίςιμθ κατάςταςθ. Τα τρία περιςτατικά
παρουςιάςτθκαν με οξφ εμπφρετο, βιχα και άλλα ςυμπτϊματα
λοίμωξθσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. Μετά από 5 με 7 μζρεσ οι
αςκενείσ ανζπτυξαν ςοβαρι πνευμονία θ οποία γριγορα εξελίχκθκε ςε
ςφνδρομο οξείασ αναπνευςτικισ δυςχζρειασ.
Επειδι οι ιοί τθσ γρίπθσ που απομονϊκθκαν από τα 3 περιςτατικά δεν
μποροφςαν να τυποποιθκοφν, εςτάλθςαν ςτο Κζντρο Αναφοράσ του
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (ΠΟΥ) που εδρεφει ςτο αντίςτοιχο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (CDC) τθσ Κίνασ. Με τθ βοικεια γενετικισ ανάλυςθσ
διαπιςτϊκθκε πωσ πρόκειται για νζο ςτζλεχοσ ιοφ γρίπθσ ςτο οποίο ζχει

πραγματοποιθκεί αναςυνδυαςμόσ γονιδίων από δφο άλλα ςτελζχθ
γρίπθσ των πτθνϊν και ειδικότερα τα ςτελζχθ Α(Η7Ν9) και Α(Η9Ν2).
Παρόμοια ςτελζχθ γρίπθσ δεν ζχουν ξαναεμφανιςτεί. Ο νζοσ αυτόσ ιόσ
γρίπθσ των πτθνϊν είναι διαφορετικόσ από τον γνωςτό ιό γρίπθσ των
πτθνϊν Α (Η5Ν1) ο οποίοσ εμφανίηει μεγάλθ κνθτότθτα. Η ζωσ τϊρα
ανάλυςθ του νζου ιοφ δείχνει πωσ μάλλον δεν εμφανίηει αντοχι ςτα
αντιϊκά φάρμακα και ίςωσ να μθν ςχετίηεται με υψθλι πακογζνεια ςτα
πουλερικά.
Το
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επιδθμιολογικι διερεφνθςθ επαφϊν των τριϊν περιςτατικϊν και δεν
διαπίςτωςε καμία ςυςχζτιςθ μεταξφ των περιςτατικϊν, οφτε μεταξφ
αυτϊν και κανάτων ςε πτθνά. Εν τοφτοισ ο νεαρόσ άνδρασ από τθ
Σαγκάθ ιταν χαςάπθσ, ενϊ το τρίτο περιςτατικό είχε ιςτορικό ζκκεςθσ
ςε πουλερικά πριν τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων. Στα πλαίςια τθσ
ςυγκεκριμζνθσ διερεφνθςθσ το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Κίνασ ζχει κζςει υπό
παρακολοφκθςθ 88 άτομα που ιρκαν ςε επαφι με τα τρία περιςτατικά
εκ των οποίων δφο νοςθλεφτθκαν. Τα 2 αυτά περιςτατικά είχαν ςτενι
επαφι με το περιςτατικό των 87 ετϊν (γιοί του αςκενοφσ) και ο ζνασ, 55
ετϊν, πζκανε από αναπνευςτικι ανεπάρκεια (τα αίτια διερευνϊνται και
δεν είναι γνωςτό ακόμθ αν ζπαςχε από τον νζο ιό). Οι Κινεηικζσ αρχζσ
ανζφεραν τα περιςτατικά ςτον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ ςφμφωνα
με τον Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό (IHR 2005).
ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
Το Ευρωπαϊκό ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (European CDC) με ανακοίνωςθ του χκεσ, 1
Απριλίου 2013, κεωρεί πωσ θ ανακάλυψθ του νζου ιοφ είναι ζνα
ςθμαντικό ςυμβάν Δθμόςιασ Υγείασ που εγείρει διεκνι ανθςυχία

ςφμφωνα με τον Διεκνι Υγειονομικό Κανονιςμό (IHR 2005). Περαιτζρω
εκτιμά πωσ ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ νόςου ςτθν Ευρϊπθ είναι πικανά
χαμθλόσ αλλά δεν μπορεί ν’ αποκλειςτεί.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ςχετικά με τον ανωτζρω ιό τθσ γρίπθσ κζλει να τονίςει τα
κατωτζρω:
 Οι κλινικοί κακϊσ και οι εργαςτθριακοί γιατροί πρζπει να
περιλαμβάνουν ςτθν διαφορικι τουσ διάγνωςθ τθν πικανότθτα
τθσ νζασ γρίπθσ των πτθνϊν ςε αςκενείσ που ζχουν παραμείνει
τισ τελευταίεσ 10 μζρεσ ςτθν Κίνα και προςζρχονται ςτο
νοςοκομείο με ςοβαρι αναπνευςτικι νόςο. Αυτι θ οδθγία δεν
αλλάηει τθ ςφςταςθ για τθν αναγκαία επαγρφπνθςθ για τον ιό
Α(Η5Ν1) και άλλα ςτελζχθ γρίπθσ από ηϊα ι πτθνά που
προκαλοφν ςοβαρι νόςο ςτον άνκρωπο και κυκλοφοροφν ςτθ
Κίνα ι/και ςε άλλεσ χϊρεσ.
 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παρόμοιο περιςτατικό κα πρζπει
να ενθμερωκεί άμεςα το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και
Παρζμβαςθσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , και να αποςταλεί δείγμα για
εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ ςε ζνα από τα Εκνικά Εργαςτιρια
Αναφοράσ για τθ γρίπθ.
 Οι κλινικοί γιατροί υποχρεοφνται ςε παρόμοια περιςτατικά να
τθροφν τα μζτρα ελζγχου λοιμϊξεων ϊςτε να αποφευχκεί θ
πικανι διαςπορά του ιοφ ςτο υγειονομικό προςωπικό αλλά και
ςτουσ αςκενείσ των νοςοκομείων.
 Τα Εκνικά Εργαςτιρια Αναφοράσ γρίπθσ ςφμφωνα με τθν
πρακτικι τουσ, ταχφτατα κα αναφζρουν οποιοδιποτε μθ

τυποποιθμζνο ςτζλεχοσ γρίπθσ Α ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ κακϊσ και ςτο
ςυνεργαηόμενο εργαςτιριο του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ
ςτθν Ευρϊπθ.
 Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ςε ςυνεργαςία με το Ευρωπαϊκό CDC και μζςω του
Συςτιματοσ Πρϊιμθσ Προειδοποίθςθσ και Απόκριςθσ ( Early
Warning and Response System) και ςφμφωνα με τον Διεκνι
Υγειονομικό

Κανονιςμό
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περιςτατικό ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
 Τονίηεται οφτωσ

ι άλλωσ θ ανάγκθ τιρθςθσ των μζτρων

προςωπικισ υγιεινισ και προφφλαξθσ από τον γενικό πλθκυςμό
εν μζςω εποχισ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ τθσ ανκρϊπινθσ
γρίπθσ από τα ςυνθκιςμζνα ςτελζχθ που κυκλοφοροφν ςτθν
Ελλάδα Α(Η1Ν1), Α(Η3Ν2) και Β . Επιπρόςκετα αςκενείσ οι οποίοι
ανικουν ςε ομάδα υψθλοφ κινδφνου για εμφάνιςθ επιπλοκϊν
από τθν γρίπθ και εμφανίηουν ςυμπτϊματα λοίμωξθσ του
αναπνευςτικοφ κα πρζπει να αναηθτοφν ιατρικι βοικεια ϊςτε να
γίνεται ζγκαιρα θ ζναρξθ κεραπείασ (περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ
ςτο δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. www.keelpno.gr )
Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ςε ςυνεργαςία με το Ευρωπαϊκό CDC και τον Παγκόςμιο
Οργανιςμό Υγείασ κα ςυνεχίςει να παρακολουκεί τθν κατάςταςθ και κα
προβεί ςε ενθμζρωςθ ςφμφωνα με τισ εξελίξεισ.

