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Η εμφάνιση της πρώτης επιβεβαιωμένης λοίμωξης από το νέο ιό της γρίπης H1N1 2009 έγινε
στο Μεξικό, ταυτόχρονα με τη λήξη της 2008-2009 εποχιακής γρίπης στο Βόρειο Ημισφαίριο.
Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2009, o WHO ανέφερε πάνω από 277.607 επιβεβαιωμένες εργαστηριακά περιπτώσεις λοίμωξης από το νέο ιό και τουλάχιστον 3.205 θανάτους. Στις 15 και 17
Απριλίου του 2009 το Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων (CDC) επιβεβαίωσε τα πρώτα 2 περιστατικά λοίμωξης σε ανθρώπους από τον ιό της γρίπης H1N1 2009 στις ΗΠΑ. Στις 20
Σεπτεμβρίου του 2009, ο ιός της γρίπης H1N1 2009 είχε απομονωθεί σε 191 χώρες και γεωγραφικά διαμερίσματα παγκοσμίως. Η ιδιαιτερότητα του νέου ιού (περιέχει ένα μοναδικό συνδυασμό γονιδίων, που δεν είχε έως τότε εντοπιστεί ούτε στον άνθρωπο, ούτε στα ζώα) σε
συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της επιστημονικής κοινότητας, κατέστησε αναγκαία τη διεξαγωγή μεγάλου εύρους κλινικών μελετών για τη μελέτη της επίπτωσης, του επιπολασμού, της νοσηρότητας, της θνησιμότητας (και τους παράγοντες κινδύνου
που την αυξάνουν) της λοίμωξης από το νέο ιό.

Τ

ο παρόν άρθρο αποτελεί σύνοψη δύο μεγάλου εύρους πολυκεντρικών κλινικών μελετών που διεξήχθησαν
στις ΗΠΑ (μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2009) και την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (μεταξύ Ιουνίου και
Αυγούστου του 2009) και αφορούν στη μελέτη της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και των παραγόντων κινδύνου που τις αυξάνουν, στον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών δημοσιεύθηκαν στο Ιατρικό Περιοδικό New England Journal of
Medicine τον Οκτώβριο του 2009.

Μελέτη νοσηλευθέντων ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Η1Ν1
στις ΗΠΑ (μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2009)
(H1N1 Hospitalized Patients with 2009 H1N1 Influenza ιn the United States, April - June 2009)
Χρόνος διεξαγωγής της μελέτης
Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2009
στις ΗΠΑ και αφορούσε στα κλινικά χαρακτηριστικά των νοσηλευθέντων με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό της νέας γρίπης H1N1.
Τρόπος διεξαγωγής της μελέτης
Αριθμός ασθενών
Από την 1η Μαΐου του 2009 έως και την 9η Ιουνίου του 2009
αναφέρθηκαν στον CDC 13.217 επιβεβαιωμένα κρούσματα από
το νέο ιό, εκ των οποίων 1082 νοσηλεύτηκαν κατά την αναφερθείσα χρονική περίοδο. Για τη διεξαγωγή της κλινικής μελέτης
χρησιμοποιήθηκαν ιατρικά αρχεία και συλλογή πληροφοριών
από 272 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για τουλάχιστον 24 ώρες με γριπώδη συνδρομή και οι οποίοι είχαν θετική PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) στο DNA του νέου ιού. Το
ποσοστό των ασθενών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της μελέτης αντιστοιχούσε στο 25% των νοσηλευθέντων α12

σθενών με το νέο ιό. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε αυτό το ποσοστό λόγω αξιόπιστων πληροφοριών που αφορούσαν τόσο
στο ιστορικό των ασθενών, όσο και στα κλινικά χαρακτηριστικά των νοσηλευθέντων.
Ηλικιακά - φυλετικά χαρακτηριστικά
Ο μέσος όρος της ηλικίας των νοσηλευθέντων ήταν 21 έτη
(εύρος: 21 ημερών έως 86 ετών). Η πλειονότητα των ασθενών
ήταν Ισπανόφωνοι (30%) και μη Ισπανόφωνοι λευκοί (27%). Το
42% των ασθενών ήταν παιδιά ενώ το 5% άτομα >65 ετών.
Κλινικά χαρακτηριστικά - ιατρικό ιστορικό
Ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι
την εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν 3 ημέρες (εύρος: 0-18 ημέρες). Τα συμπτώματα των ασθενών περιελάμβαναν:
• Πυρετό 37,8 βαθμούς Κελσίου και άνω
• Βήχας ή κυνάγχη
• Διάρροια ή έμετος (στο 39% των ασθενών)

Πίνακας 1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
(ΠΟΣΟΣΤΟ)

ΗΛΙΚΙΑ<18 ΕΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ)

ΗΛΙΚΙΑ>18 ΕΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ)

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

198 (73)

73 (60)

125 (83)

ΑΣΘΜΑ

76 (28)

35 (29)

41 (27)

ΧΑΠ

22 (8)

0

22 (15)

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

40 (15)

3 (2)

37 (25)

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

40 (15)

11 (9)

29 (19)

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

35 (13)

5 (4)

30 (20)

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

25 (9)

7 (6)

18 (12)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

20 (7)

14 (11)

6 (4)

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΝΟΣΟΣ

19 (7)

13 (11)

6 (4)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

18 (7)

13 (11)

5 (3)

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

18 (7)

1 (1)

17 (11)

Πίνακας 2. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ/ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΑΙΜΙΑ

87/246 (20)

ΛΕΥΚΟΠΕΝΙΑ

50/246 (20)
3

ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ

white-cell count, <5000 per mm

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ white-cell count >11,000 per mm3

44/246(18)

3

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
ALANINE AMINOTRANSFERASE
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ (platelet count <150,000 per mm )
ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (platelet count >350, 000/mm )

20/234(9)

Οποιαδήποτε αύξηση

58/130(45)

Αύξηση >2 από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια

21/130(16)

Οποιαδήποτε αύξηση

57/131(44)

Αύξηση >2 από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια

23/131(18)

Αύξηση >1.2mg/dl [21 μmol/liter]

6/121(5)

Από τους 272 ασθενείς, οι 198 είχαν επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό και συγκεκριμένα το 60% του συνόλου των παιδιών
και το 83% του συνόλου των ενήλικων.
Το 32% του συνόλου των ασθενών είχε τουλάχιστον 2 συνοδά νοσήματα. Στην ομάδα των ασθενών 65 ετών και άνω το
100% είχε συνοδά νοσήματα. Το βρογχικό άσθμα αποτελούσε
την πιο συχνή συνοδό πάθηση και στους ενήλικες και τα παιδιά (27% και 29% αντίστοιχα). Συνοδές νευρολογικές, νευρομυϊκές διαταραχές και ιστορικό επιληπτικών κρίσεων εμφανίστηκαν και στις 2 ηλικιακές ομάδες με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα άτομα <18 ετών. Ένα σύνολο 18 ασθενών (18%
του συνόλου των νοσηλευθέντων) αφορούσε γυναίκες στη διάρκεια της κύησης, εκ των οποίων οι 6 (33%) είχαν συνοδά νοσήματα (4 με βρογχικό άσθμα και 2 με σακχαρώδη διαβήτη).
Από τις 18 γυναίκες οι 2 (11%) ήταν στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, οι 3 (17%) στο δεύτερο και οι 12 (67%) στο τρίτο τρίμηνο (πίνακας 1).
Το ύψος και το βάρος ήταν διαθέσιμα σε 161 από τους 231 ασθενείς >2 ετών. Από τους 100 ενήλικες, οι 29 (29%) ήταν παχύσαρκοι και οι 26 (26%) παρουσίαζαν νοσογόνο παχυσαρκία.
Εργαστηριακά ευρήματα
Οι διαταραχές των δεικτών των εργαστηριακών εξετάσεων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2.). Από τον αιματολογικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν οι διαταραχές του αριθμού
των λευκών αιμοσφαιρίων (λευκοπενία - λευκοκυττάρωση), διαταραχές του αριθμού των αιμοπεταλίων (θρομβοπενία - θρομ14

33/234(9)
3

Πίνακας 3
>19
ετών
ΑΝΔΡΕΣ

12-18
ετών

6-12
ετών

2-6
ετών

6 μη6
2
Ενός
νών - μηνών μηνών μήνα
2 ετών

<41% <36% <35% <34% <33% <31% <28% <33%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ <36% <37%

βοκυττάρωση) και η ύπαρξη ή όχι αναιμίας, ενώ από το βιοχημικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν οι διαταραχές των τρανσαμινασών και της χολερυθρίνης. Νεογνά κάτω των 28 ημερών εξαιρέθηκαν από αυτή την ανάλυση. Οι φυσιολογικές τιμές των εργαστηριακών δεικτών βασίστηκαν στις τιμές των Custer και Rau.
Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της αναιμίας ανά ηλικία αναγράφονται στον πίνακα 3.

Ακτινολογικά ευρήματα
Από τους 249 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινολογικό
έλεγχο στην εισαγωγή οι 100 (40%) είχαν ακτινολογική εικόνα συμβατή με πνευμονία. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών
αυτών ήταν 27 χρονών (εύρος 1 μήνα - 86 έτη) και το 66% είχαν συνοδά νοσήματα. Τα ακτινολογικά ευρήματα αφορούσαν
πνευμονικά διηθήματα:
• σε ένα λοβό (26 ασθενείς)
• σε >1 λοβούς σε έναν πνεύμονα (8 ασθενείς)
• αμφοτερόπλευρα διηθήματα (66 ασθενείς).

Θεραπευτική αγωγή
• Αντιική αγωγή
Από τους 268 ασθενείς για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα
λήψης αντιικών φαρμάκων, οι 200 (75%) έλαβαν αντιική αγωγή.
Από αυτούς οι 188 έλαβαν oseltamivir και οι 19 zanamivir. 13 ασθενείς έλαβαν συνδυασμένη αγωγή με amantidine & oseltamivir
και 14 rimantadine & oseltamivir. Ο μέσος όρος από την έναρξη
των συμπτωμάτων έως την έναρξη της αντιικής θεραπείας ήταν 3
ημέρες (εύρος 0-29 ημέρες). Από τους 195 ασθενείς στους οποίους
υπήρχαν δεδομένα σχετικά με το χρόνο έναρξης αντιικής θεραπείας οι 18 (9%) ξεκίνησαν την αγωγή πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο, οι 86 (44%) κατά την εισαγωγή, οι 61 (31%) στις πρώτες
48 ώρες από την εισαγωγή και 30 (15%) μετά από 48 ώρες.
• Αντιμικροβιακή αγωγή
Στους 260 ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν δεδομένα σχετικά
με τη χρήση αντιβιοτικών, οι 206 (79%) έλαβαν αγωγή με αντιμικροβιακή θεραπεία. Από αυτούς 30 ασθενείς (15%) έλαβαν αγωγή προ της εισαγωγής, 117 (59%) κατά την εισαγωγή, 44 ασθενείς
(22%) στις πρώτες 48 ώρες και πέραν των 48 ωρών οι 7 ασθενείς
(4%). Το 70% των ασθενών αυτών έλαβαν >1 αντιβιοτικά.
Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:
1. Κεφτριαξόνη (94 ασθενείς)
2. Αζιθρομυκίνη (84 ασθενείς)
3. Βανκομυκίνη (56 ασθενείς)
4. Λεβοφλοξασίνη (47 ασθενείς)
• Αγωγή με κορτικοστεροειδή
Από τους 239 ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν στοιχεία σχετικά με τη χρήση κορτικοστεροειδών, οι 86 (36%) έλαβαν συμπληρωματική αγωγή με κορτικοστεροειδή. Από αυτούς οι 44 έλαβαν po αγωγή, οι 24 iv αγωγή και 15 ασθενείς έλαβαν και po
και iv αγωγή.
Από τους ασθενείς που έλαβαν αγωγή με κορτικοστεροειδή το
76% είχαν συνοδό νόσημα (με πιο κοινό το άσθμα και τη ΧΑΠ σε
ποσοστό 48%, ανοσοκαταστολή σε ποσοστό 19% και καρδιαγγειακά νοσήματα σε ποσοστό 15%).
Πορεία νόσου
• Νοσηλεία σε ΜΕΘ
Από τους 272 ασθενείς που συμμετείχαν στην μελέτη, οι 67 (25%)
εισήχθησαν στη ΜΕΘ και 19 από αυτούς απεβίωσαν. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ ήταν 29 ετών.
Από το σύνολο των εισαχθέντων στη ΜΕΘ οι 45 (67%) είχαν συνοδό νόσημα (άσθμα και ΧΑΠ σε ποσοστό 28%, ανοσοκαταστολή σε ποσοστό 18%, νευρολογικές διαταραχές σε ποσοστό 18%)
ενώ 6 ασθενείς ήταν γυναίκες στη διάρκεια εγκυμοσύνης (9%).
Επιπλοκές
� 42 ασθενείς επί του συνόλου (67 ασθενείς) εισαγωγών στη ΜΕΘ
χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
� 24 ασθενείς εμφάνισαν ARDS
� 21 ασθενείς εμφάνισαν κλινική εικόνα σήψης.
Θεραπευτική αγωγή
� 56 από τους 65 ασθενείς έλαβαν αντιική αγωγή (86%)
� 62 από τους 65 αγωγή με αντιμικροβιακή θεραπεία (95%).
Ο μέσος όρος έναρξης της αντιικής αγωγής από την εγκατάσταση της λοίμωξης ήταν 6 ημέρες, ενώ το 23% των ασθενών έλαβαν αντιική αγωγή σε διάστημα 48 ωρών.
• Έκβαση
Συνολικά από τους 272 ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο οι 253 (93%) έλαβαν εξιτήριο ενώ 19 (7%) απεβίωσαν.
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Όλοι οι ασθενείς που απεβίωσαν εισήχθησαν στη ΜΕΘ και χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων ήταν 26 ετών, ενώ ο μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την ημερομηνία θανάτου ήταν 15
ημέρες (εύρος 4-52 ημέρες). Από τους θανόντες οι 13 (68%) είχαν συνοδό νόσημα (21% νευρολογικές παθήσεις, 16% άσθμα
ή ΧΑΠ), ενώ το 16% αφορούσε κυοφορούσες γυναίκες. Το 90%
των θανόντων είχαν λάβει αντιική αγωγή, ενώ όλοι είχαν λάβει αντιμικροβιακή θεραπεία.
Οι ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ και τελικά απεβίωσαν ήταν κυρίως άτομα με ιστορικό υποκείμενης παθολογικής διαταραχής, με κλινική εικόνα οξείας δύσπνοιας, ακτινολογικά επιβεβαιωμένη εικόνα πνευμονίας, που εμφάνισαν ARDS και σήψη κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ και άτομα που έλαβαν αγωγή με κορτικοστεροειδή και αντιβιοτικά. Οι θανόντες ήταν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν λιγότερες πιθανότητες
να έχουν εμβολιαστεί για τον ιό της εποχιακής γρίπης στη διάρκεια της περιόδου 2008-2009 και στους οποίους η έναρξη της αντιικής αγωγής καθυστέρησε σημαντικά από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Σε μια παράλληλη πολυπαραγοντική μελέτη που συνέκρινε την
πρόγνωση της νόσου σε σχέση με διάφορους παράγοντες όπως:
η ηλικία, η εισαγωγή στο νοσοκομείο σε 2 ή περισσότερες ημέρες από την εκδήλωση των συμπτωμάτων, η έναρξη σε 2 ή περισσότερες ημέρες της αντιικής αγωγής από την εκδήλωση των
συμπτωμάτων και ο προηγηθείς ή μη εμβολιασμός, ο μόνος παράγοντας που συσχετίσθηκε με θετική πρόγνωση ήταν η έναρξη της αντιικής αγωγής σε λιγότερο από 2 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Συμπεράσματα
 Ο πανδημικός ιός της γρίπης H1N1 2009 κατά τη διάρκεια της
μελέτης που διεξήχθη στις ΗΠΑ μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του
2009 προκάλεσε σοβαρή νοσηρότητα και επιπλοκές (όπως πνευμονία - ARDS), εισαγωγή σε ΜΕΘ και θνησιμότητα σε ποσοστό 7%
στους ασθενείς που έλαβαν μέρος στην κλινική μελέτη. Παρόλη
την ύπαρξη επιβεβαιωμένης υποκείμενης παθολογίας στην πλειονότητα των ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη, γίνεται φανερό από τα ευρήματα ότι ο ιός της γρίπης H1N1 2009 προκαλεί
σοβαρή νοσηρότητα και σε άτομα μικρότερης ηλικίας χωρίς υποκείμενη παθολογική διαταραχή. Η αντιική θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε στην πλειονότητα των ασθενών, χορηγήθηκε κυρίως μετά από 48 ώρες από την έναρξη της νόσου, κάτι που οδήγησε σε
αυξημένη εμφάνιση επιπλοκών. Εν αντιθέσει με την κοινή εποχιακή γρίπη, όπου η πλειονότητα των εισαγωγών στο νοσοκομείο
αφορά κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών, κατά τη διάρκεια της
παρούσης μελέτης σχεδόν το 50% των εισαχθέντων αφορούσε σε
άτομα <18 ετών, το 33% αφορούσε σε άτομα 18-49 ετών, ενώ
μόλις το 5% αφορούσε σε άτομα >65 ετών. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η μεγάλη έκθεση των παιδιών στο νέο ιό κατά
την περίοδο του σχολείου, η αυξημένη υπερευαισθησία των νεότερων ατόμων στο νέο ιό (εν αντιθέσει με άτομα >60 ετών) και το
γεγονός ότι η ύπαρξη του πυρετού σαν σύμπτωμα της νέας γρίπης
στους νέους ασθενείς τους οδηγεί στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας (ο πυρετός σαν σύμπτωμα συνήθως απουσιάζει από άτομα
>60 ετών). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση ότι το ποσοστό των παιδιών που νόσησαν από το νέο στέλεχος του ιού και
είχαν επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των παιδιών με παρόμοια υποκείμενη παθολογική διαταραχή που νόσησαν από τον ιό της κοινής γρίπης. Το ποσοστό αυτό σε μεγαλύτερες ηλικίες εξισώνεται.

 Όσον αφορά στις υποκείμενες παθολογικές διαταραχές, το άσθμα και η ΧΑΠ ανευρίσκονται σε ίδια ποσοστά σε άτομα που πάσχουν από την κοινή γρίπη και τη γρίπη που προκαλείται από τον
ιό H1N1 2009. Αν και στην παρούσα κλινική μελέτη ο αριθμός των
ατόμων που πάσχουν από νευρολογικά νοσήματα ήταν σχετικά μικρός, εντούτοις παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση της νέας γρίπης
στα παιδιά που έπασχαν από υποκείμενο νευρολογικό νόσημα.
 Το ποσοστό επίπτωσης της νόσου στις εγκυμονούσες ήταν αυξημένο σε σχέση με την επίπτωση της κοινής γρίπης.
 Τα κλινικά συμπτώματα του νέου ιού είναι γενικά ίδια με αυτά της κοινής εποχιακής γρίπης με τη μόνη διαφορά ότι στους πάσχοντες από τον H1N1 2009 η ύπαρξη γαστρεντερικών διαταραχών όπως έμετος και διάρροια ανευρίσκεται σε υψηλότερη συχνότητα (39% του συνόλου των ασθενών που έλαβαν μέρος στην κλινική μελέτη).
 Αν και τα καταγραφέντα στοιχεία σχετικά με το ύψος και το βάρος των ασθενών ήταν διαθέσιμα μόνο στο 70% των ασθενών, εντούτοις εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα: αν και το ποσοστό της παχυσαρκίας στη μελέτη δε διέφερε σημαντικά από αυτό
του γενικού πληθυσμού (29% έναντι 27% αντίστοιχα), το ποσοστό
της νοσογόνου παχυσαρκίας στους πάσχοντες από το νέο ιό ήταν
σημαντικά αυξημένο (26% έναντι 5% στο γενικό πληθυσμό).
 Οι βακτηριακές επιμολύνσεις παρατηρήθηκαν σε μικρό ποσοστό, αν και διαγνωστικά τεστ για αυτές έγιναν σε μικρό ποσοστό
των ασθενών.
 Οι συχνότερη ακτινολογική εικόνα στους υπό μελέτη ασθενείς
ήταν τα αμφοτερόπλευρα διηθήματα. Στη μελέτη μόνο το 73% των
ασθενών με ακτινολογικά ευρήματα έλαβαν αντιική αγωγή, ενώ αντιμικροβιακή αγωγή έλαβε το 97%. Πάντως σε απουσία αξιόπιστων διαγνωστικών τεστ, οι ασθενείς που νοσηλεύονται με υποψία
ιογενούς πνευμονίας πρέπει να λαμβάνουν συνδυασμένη αντιική
και αντιμικροβιακή αγωγή.
 Η πλειονότητα των ιών H1N1 2009 που εξετάσθηκαν από το
CDC εμφανίστηκαν ευαίσθητοι στην oseltamivir και στη zanamivir
(neuraminidase inhibitors) και ανθεκτικοί στην amantidine και στη
rimantadine (adamantanes). Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από το Infectious Diseases Society of America για την πανδημία από τον ιό H1N1 2009 καθώς και για την εποχιακή γρίπη συνιστούν τη χρήση είτε oseltamivir είτε zanamivir σε:
� Νοσηλευόμενους ασθενείς με υποψία ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό H1N1 2009
� Εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
επιπλοκών από τον ιό.

Αν και όλες οι ενδείξεις για την ωφέλεια από τη χορήγηση αντιικής αγωγής αφορούν στην έναρξη της αγωγής σε διάστημα 48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, μια πρόσφατη μελέτη απέδειξε μείωση της θνησιμότητας των ενδονοσοκομειακών ασθενών, ακόμη και όταν η χορήγηση oseltamivir έγινε πέραν των 48
ωρών. Προσφάτως ο FDA ενέκρινε τη χρήση της oseltamivir για
τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό H1N1 2009, ακόμη και όταν η έναρξη της θεραπείας γίνεται μετά από 48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Επίσης η χρήση της oseltamivir εγκρίθηκε και για παιδιά <1 έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσης μελέτης αποδείχθηκε ωφέλεια από τη χρήση της αντιικής αγωγής, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται σε αρχικό στάδιο της λοίμωξης, αφού οι ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ και που τελικά απεβίωσαν, είτε δεν έλαβαν αντιική αγωγή, είτε καθυστέρησαν να την ξεκινήσουν. Παρά την απουσία αδιάσειστων στοιχείων σχετικά με την ωφέλεια της αντιικής αγωγής, η χορήγηση της επιβάλλεται:
� Σε ασθενείς που νοσηλεύονται με πιθανή λοίμωξη από τον ιό
H1N1 2009 (ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει εικόνα πνευμονίας ή
ARDS).
� Σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με πιθανή λοίμωξη από τον ιό
H1N1 2009 και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών από
τον ιό, περιλαμβανομένων των εγκύων γυναικών.
Η παρούσα κλινική μελέτη αφορούσε μόνο το 25% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με τη νέα γρίπη μεταξύ Απριλίου
και Ιουνίου του 2009. Η συμμετοχή στη μελέτη ήταν εθελοντική και αφορούσε μόνο επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό
H1N1 2009. Επειδή η αξιολόγηση αφορούσε αποκλειστικά επιβεβαιωμένα κρούσματα, πιθανώς να μην έγινε σωστή αξιολόγηση όλων των νοσηλευθέντων ασθενών αυτής της περιόδου.
Τέλος, παρά την ύπαρξη διαδικασιών πρωτοκόλλου στη συλλογή των πληροφοριών, η συνολική συλλογή τους κατέστη αδύνατη. Οι κλινικοί ιατροί πρέπει να θέτουν στη διαφορική διάγνωση για τη λοίμωξη από τον ιό H1N1 2009 όλες τις περιπτώσεις εκείνες που συνοδεύονται από πυρετό, δύσπνοια ή και
πνευμονία. Εμπειρική αντιική αγωγή πρέπει να εξετάζεται σε όλους τους νοσηλευόμενους με εικόνα γρίπης ή πνευμονίας και
σε ασθενείς της κοινότητας με υποκείμενο παθολογικό νόσημα
που αυξάνει τις πιθανότητες επιπλοκών της λοίμωξης από τον
ιό H1N1 2009. Η έναρξη της αντιικής αγωγής σε 48 ώρες από
την έναρξη των συμπτωμάτων φαίνεται να σχετίζεται με βέλτιστη ωφέλεια από τη χρήση της.

Μελέτη νοσηλευθέντων ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Η1Ν1
στις ΜΕΘ της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας
(μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 2009)
Critical Care Services and 2009 H1N1 Influenza in Australia and New Zealand

Α

πό τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2009 η Αυστραλία
και η Νέα Ζηλανδία «βίωναν» το συνδυασμένο αποτέλεσμα τόσο του χειμώνα, όσο και της πανδημίας της γρίπης από τον ιό νέας γρίπης Η1Ν1 2009 με αποτέλεσμα τα
αναφερόμενα επιβεβαιωμένα κρούσματα να είναι 8 φορές περισσότερα από τις ΗΠΑ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η συλλογή κλινικών στοιχείων από τους νοσηλευθέντες ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό της νέας γρίπης Η1Ν1 2009 στις ΜΕΘ της Νέας
Ζηλανδίας και της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια του χειμώνα του
2009, προκειμένου να αξιοποιηθούν και για την αντιμετώπιση της
λοίμωξης από το νέο ιό κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο.
17

856 ασθενείς

εισήχθησαν στη Μ.Ε.Θ. με επιβεβαιωμένη γρίπη τύπου Α

722 ασθενείς

επιβεβαιωμένη λοίμωξη
από τον ιό H1N1 2009

97 ασθενείς

εμφάνισαν λοίμωξη από τη γρίπη Α,
χωρίς ταυτοποίηση του υποτύπου

37 ασθενείς

εμφάνισαν λοίμωξη
με εποχιακή γρίπη από H1N1 ή H3N2

Σχήμα 1.

Χρόνος διεξαγωγής της μελέτης
Η μελέτη διεξήχθη στη χρονική περίοδο μεταξύ Ιουνίου και
Αυγούστου του 2009 (1/6 - 31/8/2009) και αφορούσε αποκλειστικά σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό της νέας γρίπης Η1Ν1 2009 στις ΜΕΘ της Νέας
Ζηλανδίας και της Αυστραλίας.
Τρόπος διεξαγωγής της μελέτης
Η μελέτη στηρίχθηκε σε στοιχεία που αφορούσαν την ημερομηνία και το χρόνο εισαγωγής στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ, ηλικία, φυλή ή εθνικότητα, φύλο, εγκυμοσύνη, λοχεία, υποκείμενη παθολογική κατάσταση των ασθενών, προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις (καθορίζονται για τους ασθενείς >16 ετών
από το χρόνιο τμήμα του συστήματος αξιολόγησης APACHE,
και για τους ασθενείς <16 ετών καθορίζεται από την ύπαρξη ή
μη πρωιμότητας, ανοσοανεπάρκειας, κυστικής ίνωσης, συγγενούς καρδιοπάθειας, νευρομυϊκών παθήσεων και χρόνιων νευρολογικών διαταραχών), BMI, ημερομηνία και χρόνο εμφάνισης
των πρώτων συμπτωμάτων, κλινική εικόνα των ασθενών (περιελάμβανε ιογενή πνευμονία ή ARDS), δευτεροπαθείς βακτηριακές
πνευμονίες, παρόξυνση είτε ΧΑΠ είτε άσθματος, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, τον τρόπο του αερισμού τη στιγμή της εισαγωγής των ασθενών στη ΜΕΘ και την πορεία νόσου των ασθενών. Η επιβεβαίωση της λοίμωξης 2009 Η1Ν1έγινε με PCR σε
717 ασθενείς και με ορολογικές εξετάσεις σε 5 ασθενείς.
Αριθμός ασθενών - Αριθμός ΜΕΘ που συμμετείχαν στη
μελέτη
Η μελέτη αφορούσε σε 856 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στις
ΜΕΘ της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας με συμπτωματολογία γρίπης τύπου Α και από τους οποίους επιβεβαιωμένη λοί-

μωξη από το νέο ιό της γρίπης Η1Ν1 2009 εμφάνισαν οι 722.
Για τη συλλογή των στοιχείων συνεργάστηκαν 187 ΜΕΘ της
Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας με συνολικό αριθμό κλινών 1879. Από τις 1879 κλίνες, οι 1449 είχαν τη δυνατότητα
για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (σχήμα 1).
Ηλικιακά - φυλετικά χαρακτηριστικά
Ο μέσος όρος της ηλικίας των νοσηλευθέντων ήταν 40 έτη (εύρος διακύμανσης 26-54). Το ποσοστό των γυναικών ήταν 52,1%
(376 ασθενείς), ενώ οι γυναίκες που νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια της κύησης ήταν 66 (9,1% επί του συνόλου των ασθενών). Όσον αφορά στα φυλετικά χαρακτηριστικά, το μεγαλύτερο
ποσοστό των ασθενών ήταν λευκοί (483 ασθενείς - 70,7% του
συνόλου των ασθενών όπου υπήρχαν δεδομένα σχετικά με τη
φυλετική προέλευση). Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την επίπτωση της νέας γρίπης σε ηλικιακές ομάδες χρησιμοποιήθηκε μια ήδη προϋπάρχουσα κατηγοριοποίηση των ηλικιών. Έτσι οι ηλικιακές ομάδες διαχωρίστηκαν:
• 0-1 έτη
• 1-4 έτη
• 5-24 έτη
• 25-49 έτη
• 50-64 έτη
• >65 ετών.
Ενώ ο απόλυτος αριθμός των εισαγωγών στη ΜΕΘ ήταν μεγαλύτερος στους ασθενείς της ηλικιακής ομάδας 25-49, το ποσοστό των βρεφών (0-1 έτη) που εισήχθησαν στη ΜΕΘ ήταν
το μεγαλύτερο (σε σύγκριση με τα ποσοστά των άλλων ηλικιακών ομάδων). Το ποσοστό αυτό προκύπτει αν διαιρέσουμε τον
αριθμό εισαγωγών των βρεφών στη ΜΕΘ με τον αριθμό των
βρεφών του γενικού πληθυσμού.

Πίνακας 4.
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΒΜΙ>35

172

601

28,6

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

112

700

16

ΑΣΘΜΑ/ΧΑΠ

231

707

32,7

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

74

703

10,5

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ*

192

687

27,9

ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

229

722

31,7

*Οι προϋπάρχοντες παράγοντες καθορίζονται για τους ασθενείς >16 ετών από το χρόνιο τμήμα του συστήματος αξιολόγησης APACHE και για τους
ασθενείς <16 ετών καθορίζονται από την ύπαρξη ή μη προωρότητας, ανοσοανεπάρκειας, κυστικής ίνωσης, συγγενούς καρδιοπάθειας, νευρομυϊκών
παθήσεων και χρόνιων νευρολογικών διαταραχών.
Το ποσοστό των ατόμων με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)>35 ήταν 28,6% στους ασθενείς της μελέτης, κάτι που αποτελεί σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό
από το ποσοστό των ατόμων με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)>35 στο γενικό πληθυσμό (5,3%).
Το ποσοστό των ατόμων με άσθμα και ΧΑΠ στο γενικό πληθυσμό είναι 13%, σαφώς μικρότερο από τους ασθενείς της μελέτης (32,7%).
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Επίσης το ποσοστό των εγκύων γυναικών που εισήχθησαν στη
ΜΕΘ ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των εγκύων του γενικού
πληθυσμού (9,1% έναντι 1% στο γενικό πληθυσμό).
Ιατρικό ιστορικό
Από τους 601 ενήλικες για τους οποίους υπήρχαν καταγεγραμμένα δεδομένα, οι 172 (28,6%) είχαν δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)>35. Επίσης συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούσαν
σε διάφορες υποκείμενες παθολογικές καταστάσεις στους νοσηλευόμενους ασθενείς (πίνακας 4).
Χρόνος εισαγωγής στο νοσοκομείο
Ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι
την εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν 4 ημέρες (εύρος 2-7 ημέρες) στους 712 από τους 722 ασθενείς.
Κλινική εικόνα των ασθενών
Από τους 689 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ και για τους
οποίους υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία:
• Οι 336 (48,8%) εμφάνισαν ιογενή πνευμονία ή ARDS
• Οι 140 (20,3%) εμφάνισαν δευτεροπαθείς βακτηριδιακές
πνευμονίες
• Οι 95 (13,9%) εμφάνισαν παρόξυνση άσθματος ή ΧΑΠ
• Οι 118 (17,1%) εμφάνισαν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη ή
άλλη πάθηση.
Από τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύεται ότι η συχνότερη κλινική εκδήλωση είναι η ιογενής πνευμονία και το ARDS.
Μηχανικός αερισμός ασθενών
Πληροφορίες για τον τρόπο του μηχανικού αερισμού των ασθενών είναι διαθέσιμες σε 706 εξ’ αυτών. Από αυτούς οι 456
(64,6%) χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη για 8 ημέρες (κατά
μέσο όρο), ενώ από αυτούς οι 53 (11,6%) χρειάστηκαν επιπλέον συσκευή εξωσωματικής οξυγόνωσης.
Πορεία νόσου
Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2009, 608 ασθενείς (84,2%) εξήλθαν
από το νοσοκομείο. Από αυτούς οι 103 (16,9%) απεβίωσαν κατά τη νοσηλεία τους και οι 505 (83,1%) επέζησαν της λοίμωξης
και εξήλθαν σε καλή κατάσταση. Η πρόγνωση των νοσηλευθέντων συνολικά ασθενών καθορίστηκε από 3 παράγοντες: από
τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη ΜΕΘ (OR: 5,5), από την ύπαρξη ή όχι υποκείμενης παθολογικής κατάστασης (OR: 2,6) και από την ηλικία
(OR: ανά έτος ηλικίας 1,02).

Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής είναι συμβατά με αποτελέσματα άλλων μελετών που έχουν ήδη διεξαχθεί σχετικά με
τη λοίμωξη από το νέο ιό της γρίπης Η1Ν1 2009. Ο αριθμός
εισαγωγών με συμπτωματολογία γρίπης τύπου Α στις ΜΕΘ κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2009 ήταν 15 φορές μεγαλύτερος από νοσηλείες προηγούμενων ετών. Η επίπτωση της λοίμωξης εμφανίζεται αυξημένη σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (0-1 έτη και 25-64) καθώς και στις εγκυμονούσες γυναίκες.
Επίσης, άτομα που εμφανίζουν δείκτη μάζας σώματος >35, καθώς και άτομα με προϋπάρχον παθολογικό νόσημα (κυρίως νοσήματα του αναπνευστικού όπως άσθμα και ΧΑΠ) εμφανίζουν
αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν από το νέο ιό. Η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα εξαρτάται από 3 παράγοντες: την ηλικία του πάσχοντος (αύξηση της θνησιμότητας σε μεγαλύτερες
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ηλικίες), την ύπαρξη υποκείμενης παθολογικής κατάστασης και
την αναγκαιότητα χρήσης μηχανικού αερισμού για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της λοίμωξης. Οι συχνότερες επιπλοκές
που οδηγούν στην εισαγωγή στη ΜΕΘ είναι η ιογενής πνευμονία και το ARDS.
Τα συμπεράσματα της μελέτης που διεξήχθη στην Αυστραλία
και τη Νέα Ζηλανδία υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς:
1. H αναγκαιότητα εξαγωγής γρήγορων συμπερασμάτων, ώστε να σχεδιαστεί η αντιμετώπιση της νέας γρίπης στο Βόρειο
Ημισφαίριο κατά τη διάρκεια των ερχόμενων χειμερινών μηνών, οδήγησε στη στρογγυλοποίηση ορισμένων συμπερασμάτων από τα νοσοκομειακά δεδομένα.
2. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στην αρχή της πανδημίας, και μπορεί να διαφοροποιηθούν στο μέλλον. Αυτό θα εξαρτηθεί από
την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου, τη μετάλλαξη
του ιού και την αντίσταση στα αντιικά φάρμακα.
3. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη δεν
είναι άμεσα συγκρίσιμα με επιδημιολογικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων μελετών και που
αφορούν στη λοίμωξη από την εποχιακή γρίπη.
4. Η καταμέτρηση των ασθενών με λοίμωξη από το νέο ιό
της γρίπης Η1Ν1 2009, μπορεί να μην έγινε με ακρίβεια, κάτι
που δεν αποκλείει την πιθανότητα ένας μικρός αριθμός ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ και που εμφάνισαν τη λοίμωξη
να μην έχει καταγραφεί.
5. Μεταξύ των αρχικών 856 ασθενών που νοσηλεύτηκαν με
συμπτωματολογία γρίπης Α, περιλαμβάνονταν 97 ασθενείς στους
οποίους δεν έγινε ταυτοποίηση του παθογόνου στελέχους. Τα
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ, μπορεί να οδήγησαν σε υποτίμηση της έκτασης του αριθμού των
ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ με λοίμωξη από τον ιό
της γρίπης Η1Ν1 2009.
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