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• Γυναίκα 27 ετών, κύηση 26 εβδομάδων (δευτεροτόκος, ένας προηγούμενος 
φυσιολογικός τοκετός, υγιές αγόρι τριών ετών)

• Επάγγελμα: καθαρίστρια
• Μόνιμη κάτοικος νησιού Ν. Κυκλάδων
• Κάπνισμα: όχι
• Αλκοόλ: όχι
• Αλλεργίες: όχι
• Λοιπό ατομικό αναμνηστικό: ελεύθερο



Παρούσα νόσος

Επικοινωνία με τον γυναικολόγο της: σύσταση για 
συμπτωματική αγωγή με παρακεταμόλη.

30/1/16: 
• πυρετός έως 38°C
• ξηρός βήχας 
• φαρυγγαλγία 
• μυαλγίες

Τις προηγούμενες ημέρες ήταν άρρωστος με 
παρόμοια συμπτώματα ο σύζυγός της.



Παρούσα νόσος (συνέχεια)

• 1/2/16: Εμμονή των συμπτωμάτων και εμφάνιση 
παραγωγικού βήχα και δύσπνοιας. 

• Η ασθενής μεταβαίνει στο Κέντρο Υγείας της 
περιφέρειάς της.

• Αναφέρεται «αντικειμενική εξέταση χωρίς 
παθολογικά ευρήματα». 

• Συστήνεται συμπτωματική αντιμετώπιση.



• Έγκυος στο 3ο τρίμηνο
• Αρχές Φεβρουαρίου
• Πυρετός, φαρυγγαλγία, μυαλγίες, βήχας



Ορισμός γριπώδους συνδρομής, ECDC 2012

Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων
ΚΑΙ

τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συστηματικά συμπτώματα:
• πυρετός
• καταβολή
• κεφαλαλγία
• μυαλγίες

ΚΑΙ
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα από το 

αναπνευστικό:
• βήχας
• φαρυγγαλγία
• δύσπνοια

European Center for Disease Control and Prevention, 2012



Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων περιόδων εποχικής γρίπης στη χώρα μας, φαίνεται 
ότι η επιδημιολογία του νοσήματος, μετά την πανδημία του 2009, έχει πλέον αποκτήσει 
τα χαρακτηριστικά της συνήθους εποχικής έξαρσης, και ειδικότερα:

α) το επιδημικό κύμα συμβαίνει μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου,
β) η κορύφωση της δραστηριότητας συμβαίνει μεταξύ Φεβρουαρίου-Μαρτίου,
γ) κυκλοφορούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό όλα τα στελέχη γρίπης 
[Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2) και Β]

Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού της 
γρίπης συστήνεται η έγκαιρη χορήγηση αντι-ιικών σε ασθενείς με σοβαρή 
συμπτωματολογία, κυρίως στα άτομα με παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές 
από τη γρίπη, ανεξαρτήτως του ιστορικού εμβολιασμού, χωρίς να είναι 
αναγκαία η εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης.

(Εγκύκλιος του ΥΥ 28/1/2016: «Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων», Εγκύκλιος του 
ΥΥ 29/1/2016: «Αποστολή αντιικών φαρμάκων στα Νοσοκομεία», Εγκύκλιος του ΥΥ 
1/2/2016: «Πρόσθετα μέτρα για την εποχική γρίπη-διάθεση αντιικών από τα 
φαρμακεία»)

www.keelpno.gr



People at High Risk for Developing Flu-Related Complications

• Children younger than 5, but especially children younger than 2 years old
• Adults 65 years of age and older
• Pregnant women (and women up to two weeks postpartum)
• Residents of nursing homes and other long-term care facilities
• Also, American Indians and Alaskan Natives seem to be at higher risk of flu complications

People who have medical conditions including:
• Asthma
• Neurological and neurodevelopmental conditions [including disorders of the brain, spinal cord, peripheral nerve, 

and muscle such as cerebral palsy, epilepsy (seizure disorders), stroke, intellectual disability (mental retardation), 
moderate to severe developmental delay, muscular dystrophy, or spinal cord injury].

• Chronic lung disease (such as chronic obstructive pulmonary disease [COPD] and cystic fibrosis)
• Heart disease (such as congenital heart disease, congestive heart failure and coronary artery disease)
• Blood disorders (such as sickle cell disease)
• Endocrine disorders (such as diabetes mellitus)
• Kidney disorders
• Liver disorders
• Metabolic disorders (such as inherited metabolic disorders and mitochondrial disorders)
• Weakened immune system due to disease or medication (such as people with HIV or AIDS, or cancer, or those on 

chronic  steroids)
• People younger than 19 years of age who are receiving long-term aspirin therapy
• People with extreme obesity (body mass index [BMI] of 40 or more)



•Εγκυμοσύνη και γρίπη: αυξημένος κίνδυνο βαριάς νόσου, υψηλή θνητότητα.

•Αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών: αποβολή, νεογνικός θάνατος, προωρότητα, 
γέννηση ελλιποβαρούς νεογνού.

•Στην επιδημία του 2009 στη Νέα Υόρκη, οι έγκυες είχαν 7,2 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα νοσηλείας για γρίπη και 4,3 φορές συγκριτικά με γυναίκες της ίδιας 
ηλικίας (ελεύθερες κυήσεως).

•Η πιθανότητα βαριάς γρίπης στην εγκυμοσύνη αυξάνει όταν συνυπάρχει άσθμα, 
σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία.



Παρούσα νόσος: 3/2
• Η ασθενής μεταβαίνει εκ νέου στο Κέντρο Υγείας με σημεία 

αναπνευστικής επιδείνωσης («ορθόπνοια»).

• Αέρια αίματος: PO2 66 mmHg, PCO2 27 mm Hg, pH 7,43
• HR 130 bpm, ΑΠ 90/60 mmHg

• CRP 11,4 mg/l
• Ht 30,4%, WBC 7500/mm3, PLT 142000/mm3

• Na+ 133 mmol/l
• Χωρίς άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα από τον εργαστηριακό έλεγχo. 

Rapid test για γρίπη: αρνητικό



Συστήνεται συνέχιση της συμπτωματικής αγωγής 
και η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι.



Ταχείες διαγνωστικές δοκιμασίες (Rapid influenza antigen tests, 
RIDT)

• Διαθέσιμα στο εμπόριο διαγνωστικά τεστ για την ταχεία 
ανίχνευση (εντός 15 - 30΄) αντιγόνων για τους ιούς 
γρίπης Α και Β.

• Άλλα τεστ έχουν δυνατότητα διάκρισης μεταξύ τύπου Α 
και τύπου Β, μερικά απλώς ανιχνεύουν αντιγόνα ιών 
γρίπης χωρίς διάκριση, ενώ κάποια τεστ ανιχνεύουν 
μόνο τα αντιγόνα τύπου Α.

• Διαφέρουν στη δυσκολία, στο είδος βιολογικού υλικού 
και στον χρόνο που χρειάζονται για το αποτέλεσμα.

• Το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό (θετικό/αρνητικό) και όχι 
ποσοτικό.

• Οι μέθοδοι αναφοράς για την ανίχνευση των ιών της 
γρίπης είναι η RT-PCR σε δείγμα βρογχικών εκκρίσεων ή 
σε φαρυγγικό επίχρισμα και η καλλιέργεια του ιού.

• Η ευαισθησία των RIDT είναι χαμηλή: το αρνητικό 
αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε περιόδους επιδημίας, πρέπει 
να τυγχάνει επιφυλακτικής αντιμετώπισης.

www.cdc.gov WHO recommendations on the use of rapid testing for influenza diagnosis, 2005



Performance of rapid influenza H1N1 diagnostic tests: a meta‐analysis
Chu et al.  Influenza Other Respir Viruses 2012;2:80 – 86 



Performance of rapid influenza H1N1 diagnostic tests: a meta‐analysis
Chu et al.  Influenza Other Respir Viruses 2012;2:80 – 86 



Tom Sensky “Teaching about diagnosis”, St. Hugh’s College, Oxford, September 2005



Cancer Network, December 2006



Παρούσα νόσος: 4/2

• Η ασθενής επιστρέφει στο ΚΥ με πυρετό 38,4°C, ταχύπνοια, φλεβοκομβική ταχυκαρδία 135 bpm, 
ΑΠ 100/60 mmHg.

• Ακτινογραφία θώρακος: διηθήματα στα κάτω πνευμονικά πεδία
• Αέρια αίματος (μάσκα 5 l/min): PO2 55 mmHg, PCO2 27 mmHg, pH 7,448, HCO3

- 18,3 mmol/l 
• Υποκαλιαιμία 2,7 mmol/l
• Αναιμία  (Ht 28,5%), WBC 5600 /mm3



Παρούσα νόσος
• Έλαβε αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 1,2 g/8h, 

κλαριθρομυκίνη 500 mg/12h.
• Υποστηρίχθηκε με μη επεμβατικό μηχανικό 

αερισμό.
• 5/2/16: 8.00 π.μ. Η ασθενής διασωληνώθηκε 

και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στη ΜΕΘ 
Θριασίου.



Εισαγωγή στη ΜΕΘ

•Ασθενής αιμοδυναμικά ασταθής, πυρετός 38,5 °C
•Κύηση 27w+3d ομαλώς εξελισσόμενη
•Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 120-130 bpm. ECHO καρδιάς: LV φυσιολογικών εσωτερικών 
διαστάσεων με φυσιολογική συσπαστικότητα. RVSP 30 – 35  mmHg.
•Σοβαρή διαταραχή ανταλλαγής αερίων (PaO2/FiO2 : 65)
•Γαλακτικό αίματος 3,8 mmol/l



Λήψη δείγματος βρογχικών εκκρίσεων για ιούς γρίπης
Δοκιμασία για αντιγόνα πνευμονιοκόκκου και λεγιονέλλας 

στα ούρα: αρνητική.

Έναρξη εμπειρικής αγωγής:
• Οσελταμιβίρη 75 mg ⨯2 pL
• Αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη 3 g ⨯4 iv
• Αζιθρομυκίνη 500 mg⨯1 iv

Προστατευτικός μηχανικός αερισμός (5 ml/kg) με PEEP 
12-14 cmH2O

Ασθενής υπό καταστολή, χορήγηση μυοχάλασης αναλόγως 
αναγκών



2η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ



2η – 4η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ

• Πυρετός μέχρι 39,3°C
• Προοδευτική αύξηση των λευκών (14400->19700->25600)
• Αύξηση CRP (18,6 ->188 mg/l)
• Γαλακτικό 2-2,5 mmol/l
• Αιμοδυναμικά ασταθής με νοραδρεναλίνη σε δόση 0,09 – 0,4 

μg/kg/min
• Σοβαρή διαταραχή ανταλλαγής αερίων (PaO2/FiO2 <100)
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 120-140 bpm, μετρίως ανταποκρινόμενη 

στη χορήγηση εσμολόλης
• Εμπειρική τροποποίηση αντιμικροβιακής αγωγής: προσθήκη 

βανκομυκίνης (2η ημέρα), διακοπή αμπικιλλίνης/σουλμπακτάμης 
και έναρξη μεροπενέμης (3η ημέρα)



Replication of influenza A viruses in the lung epithelium

Susanne Herold et al. Eur Respir J 2015;45:1463-1478

©2015 by European Respiratory Society



Η λοίμωξη από ιό γρίπης 
επιφέρει διαδοχική 
ενεργοποίηση των ευνοϊκών 
και των καταστροφικών 
ανοσολογικών οδών του 
ξενιστή. Οι πιο πρώιμες 
εκδηλώσεις ανιχνεύονται στο 
προσβεβλημένο κύτταρο του 
κυψελιδικού επιθηλίου.

Susanne Herold et al. Eur Respir J 2015;45:1463-1478©2015 by European Respiratory Society



“Θύελλα κυτταροκινών” (“cytokine storm”)

• Η συστηματική έκφραση ενός υγιούς 
και ισχυρού ανοσοποιητικού 
συστήματος έναντι μιας πλειάδας 
βλαπτικών παραγόντων με 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
πάνω από 150 κυτταροκινών.

• Η θύελλα κυτταροκινών θεωρείται 
υπεύθυνη για τους θανάτους υγιών 
νεαρών ατόμων σε πανδημίες γρίπης, 
όπως π.χ. το 1918.

Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1993 από τους Ferrara et al για να περιγράψει 
την υπέρμετρη ανοσολογική αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστή. 



Η θύελλα κυτταροκινών  από τα υπερδραστήρια ουδετερόφιλα, 
μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
οδών της φλεγμονώδους αντίδρασης και της πήξης συμβάλλουν στη 
σοβαρή νοσηρότητα και υψηλή θνησιμότητα της γρίπης.

Yang et al.  Aberrant coagulation causes a hyper-inflammatory response in severe 
influenza pneumonia. Cell Mol Immunol 2016;13:432 - 442





Proceedings of the Japan Academy, Series B, Vol. 91 (2015) No. 8 p. 351-368



5η – 10η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ
• Πυρετός μέχρι 39,8°C
• Εκσεσημασμένη λευκοκυττάρωση (35700->30300->21400)
• Μείωση της CRP (84,8 -> 13,4 mg/l)
• Γαλακτικό 2-2,5 mmol/l
• Αυξημένες ανάγκες σε αγγειοδραστικά (δόση νοραδρεναλίνης 0,1 – 0,2 

μg/kg/min). Από την 9η ημέρα μείωση της δόσης των αγγειοδραστικών. 
Διακοπή τη 10η ημέρα.

• Μικρή βελτίωση ανταλλαγής αερίων (PaO2/FiO2 100-150), με μεγάλη 
αστάθεια και συχνά και παρατεταμένα επεισόδια σοβαρού αποκορεσμού-
Προστατευτικός αερισμός

• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 120-140 bpm, μετρίως ανταποκρινόμενη στη 
χορήγηση εσμολόλης

• Ομαλώς εξελισσόμενη κύηση-Καθημερινός υπερηχογραφικός έλεγχος από 
τους γυναικολόγους.

• Την 7η ημέρα νοσηλείας διενεργείται καισαρική τομή. Γέννηση αρτιμελούς 
θήλεος νεογνού 28w+1 και μεταφορά του σε Μονάδα Νεογνών.



ARDS και κύηση

• Για να οξυγονώνεται επαρκώς το έμβρυο, απαιτείται στο μητρικό αίμα PaO2 >70 
mmHg, που αντιστοιχεί σε SaO2 ≥ 95%.

• Δεν είναι ανεκτή η υπερκαπνία, γιατί υπάρχει κίνδυνος εμβρυϊκής οξέωσης, αν PCO2
>45 mmHg.

• Μειωμένη compliance του θωρακικού τοιχώματος λόγω της εγκύμονος μήτρας.

• Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή πρηνισμού, αν και υπάρχουν στη βιβλιογραφία 
μεμονωμένες περιπτώσεις εφαρμογής αυτού (Samanta 2014). Στο τελευταίο τρίμηνο 
της κύησης ενδείκνυται η κατάκλιση στο αριστερό πλάγιο για την αποσυμφόρηση της 
αορτής και της κάτω κοίλης από την πίεση της μήτρας.

• Η παρατεταμένη χορήγηση μυοχαλαρωτικών στη μητέρα ενέχει κινδύνους για το 
έμβρυο (αρθρογρύπωση).



• Αύξηση δόσης οσελταμιβίρης σε 150 mg bid (5η ημέρα). 

• Εμπειρική τροποποίηση αντιμικροβιακής αγωγής: αντικατάσταση 
βανκομυκίνης από λινεζολίδη (5η ημέρα), έναρξη κολιστίνης (5η ημέρα), 
προσθήκη μικαφουνγκίνης (7η ημέρα), γενταμικίνης (8η ημέρα)

• 9η ημέρα: πρωτοπαθής μικροβιαιμία από Acinetobacter baumannii 
ευαίσθητο μόνο σε κολιστίνη

• Δείγμα βρογχικών εκκρίσεων: θετικό για Η1Ν1 (8η ημέρα)

• Διακοπή οσελταμιβίρης και έναρξη iv ζαναμιβίρης 400⨯2 iv (8η ημέρα) και 
αύξηση σε 600⨯2 (9η ημέρα)

• Ομαλή μετεγχειρητική πορεία της λεχωΐδας.

5η – 10η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ





Θεραπεία γρίπης

• Η έναρξη της θεραπείας εντός των πρώτων 48h από την έναρξη των 
συμπτωμάτων συσχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα.

• Σε νοσηλευόμενους ασθενείς με μεγαλύτερης βαρύτητας λοίμωξη, 
υπάρχει όφελος από την  έναρξη αγωγής έστω και εντός των 
πρώτων πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Dtsch Arztebl Int 2016;113:799 - 807

Φάρμακα εκλογής είναι οι αναστολείς νευραμινιδάσης 
(οσελταμιβίρη, ζαναμιβίρη). Οι αδαμαντάνες (αμανταδίνη, 
ριμανταδίνη) δεν είναι δραστικές έναντι των στελεχών τύπου Β, καθώς 
και μεγάλου ποσοστού των στελεχών Η3Ν2 και Η1Ν1pdm09.

MMWR  2011;60: January 1



Θεραπεία με οσελταμιβίρη

• Δόση 75 mg × 2 για 5 ημέρες
• Παράταση της θεραπείας με βάση το κλινικό κριτήριο
• Διπλασιασμός της δόσης (150 mg×2) σε βαρέως 

πάσχοντες ασθενείς έχει αναφερθεί με καλά 
αποτελέσματα.

Αντοχή στην οσελταμιβίρη
• Είναι πιο συχνή στα στελέχη Η1Ν1 (27%) συγκριτικά με 

τα στελέχη της εποχιακής γρίπης (3%) και τα στελέχη 
τύπου Β (0%).

• Έχει περιγραφεί ανάπτυξη αντοχής στην οσελταμιβίρη 
μετά από 48h θεραπείας.



Ιntravenous zanamivir or oral oseltamivir for hospitalised patients with influenza: an 
international, randomised, double-blind, double-dummy, phase 3 trial

Marty et el. Lancet Respir Med 2017;5:135-146

• Πολυκεντρική διπλή τυφλή RCT φάσης ΙΙΙ
• n=626 νοσηλευόμενοι ασθενείς με σοβαρή γρίπη
• Σύγκριση oseltamivir 75 mg bid, zanamivir 300 mg bid, zanamivir

600 mg bid
• Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: χρόνος μέχρι την κλινική βελτίωση 

(σταθεροποίηση ζωτικών σημείων/έξοδος από το νοσοκομείο)
• Η μελέτη είχε σχεδιαστεί με επαρκή ισχύ για την ανάδειξη 

υπεροχής με διαφορά 1-5 ημερών στο σκέλος της zanamivir 600 mg 
bid.

• Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 
σκελών σύγκρισης.



Αποβολή του ιού με τις εκκρίσεις

• Σε ενήλικες ασθενείς, η αποβολή του ιού με τις εκκρίσεις ξεκινά μία 
ημέρα πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων και μπορεί να 
συνεχίζεται μέχρι και 5 – 10 ημέρες από την έναρξη της νόσου.

• Όμως, η ποσότητα του αποβαλλόμενου ιού καθώς και η 
μεταδοτικότητα μειώνονται μετά τις πρώτες 3 – 5 ημέρες από την 
έναρξη της νόσου.

• Στους περισσότερους ασθενείς η αποβολή του ιού σταματά μετά τις 
πρώτες 5 – 7 ημέρες της νόσου. 

• Σε νοσηλευόμενους ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νόσο, η αποβολή 
του ιού μπορεί να είναι παρατεταμένη, ιδίως αν συνυπάρχουν 
σοβαρά χρόνια νοσήματα ή αν ο ασθενής λαμβάνει 
κορτικοστεροειδή.

MMWR 2011;60:1







11η – 14η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ

• Χαμηλή πυρετική κίνηση έως 38,3°C
• Μέτρια λευκοκυττάρωση (15000 - 17300)
• Μείωση της CRP (84,8 -> 13,4 mg/l)
• Γαλακτικό 1,4-1,7 mmol/l
• Αιμοδυναμικά σταθερή
• Επηρεασμένη αλλά σταθερή ανταλλαγή αερίων (PaO2/FiO2 100-150), με 

λιγότερα επεισόδια σοβαρού αποκορεσμού-Προστατευτικός αερισμός. 
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 100-120 bpm, καλύτερα ανταποκρινόμενη στη 

χορήγηση εσμολόλης
• Aντιμικροβιακή αγωγή: μεροπενέμη, λινεζολίδη, κολιστίνη, μικαφουνγκίνη 

και ζαναμιβίρη iv (600 mg ⨯2). Διακοπή της γενταμικίνης τη 14η ημέρα.
• Τοποθετείται σε πρηνή θέση (14η ημέρα) για 8h χωρίς σημαντική 

βελτίωση.
• Δείγμα βρογχικών εκκρίσεων: θετικό για Η1Ν1 (14η ημέρα)



15η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ

• Νέα πυρετική κίνηση έως 39,4°C
• Μέτρια λευκοκυττάρωση (15500 /mm3)
• Αύξηση γαλακτικού 2,5 mmol/l
• Αιμοδυναμικά ασταθής, αυξανόμενες ανάγκες σε αγγειοδραστικά (0,08 

μg/kg/min)
• Επιδείνωση ανταλλαγής αερίων (PaO2/FiO2 <100), επεισόδια σοβαρού 

αποκορεσμού-Προστατευτικός αερισμός-Υπό καταστολή και μυοχάλαση
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 120-130 bpm, μετρίως ανταποκρινόμενη στη 

χορήγηση εσμολόλης
• Aντιμικροβιακή αγωγή: μεροπενέμη, λινεζολίδη, κολιστίνη, μικαφουνγκίνη 

και ζαναμιβίρη iv (600 mg ⨯2).
• Η ασθενής εμφάνισε εκτεταμένο υποδόριο εμφύσημα. Τοποθετήθηκαν 

θωρακικοί σωλήνες αμφοτερόπλευρα.
• Διενέργεια χειρουργικής τραχειοστομίας.
• Η ασθενής μεταφέρεται για CT θώρακος.



• Εκτεταμένο υποδόριο εμφύσημα τραχήλου 
καθώς και παρουσία αέρα στους εν τω βάθει 
τραχηλικούς ιστούς.

• Χωρίς ελλείμματα πληρώσεως στο στέλεχος 
και τους κύριους κλάδους της πνευμονικής 
αρτηρίας.

• Εικόνα πνευμομεσοθωρακίου και 
πνευμοθώρακα αριστερά. 

• Εκτεταμένο υποδόριο εμφύσημα. Παρουσία 
θωρακικών σωλήνων άμφω.

• Μικρές υπεζωκοτικές συλλογές άμφω. 
Εκτεταμένες πυκνοατελεκτασίες κάτω 
λοβών.

• Παρουσία εκτεταμένων περιοχών θολής 
υάλου και συρρεόντων κυψελιδικών 
στοιχείων σε αμφότερους τους πνεύμονες 
καθώς και μικρά διάσπαρτα πνευμονικά 
διηθήματα.

15η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ:
CT τραχήλου-θώρακος με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής 



16η – 19η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ

• Πυρετός  38,5 – 38,8 °C
• Λευκοκυττάρωση (17000 - 18700)
• Γαλακτικό 1,4-2,3 mmol/l
• Αιμοδυναμικά υπό νοραδρεναλίνη σε δόση 0,08 – 0,2 μg/kg/min
• Επηρεασμένη ανταλλαγή αερίων (PaO2/FiO2 80-120)-Προστατευτικός 

αερισμός
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 120-130 bpm υπό εσμολόλη
• 18η ημέρα: πρωτοπαθής μικροβιαιμία από Pseudomonas aeruginosa 

ευαίσθητη σε κολιστίνη και γενταμικίνη
• Aντιμικροβιακή αγωγή: Διακοπή μεροπενέμης, λινεζολίδης, κολιστίνης. 

Συνεχίζει με μικαφουνγκίνη και ζαναμιβίρη iv (600 mg ⨯2). Έναρξη 
γενταμικίνης τη 19η ημέρα.

• Δείγμα βρογχικών εκκρίσεων: αρνητικό για ιούς γρίπης (19η

ημέρα)
• Αφαίρεση του δεξιού θωρακικού σωλήνα.



20η – 21η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ

• Πυρετός  38,5 – 39,0 °C
• Λευκοκυττάρωση (18600 - 20300)
• Γαλακτικό 1,4-2,6 mmol/l
• Αιμοδυναμικά υπό νοραδρεναλίνη σε αυξομειούμενη δόση (0,1 – 0,2 

μg/kg/min)
• Επηρεασμένη ανταλλαγή αερίων (PaO2/FiO2 80-100)-Προστατευτικός 

αερισμός-Επιτρεπόμενη υπερκαπνία
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 120-130 bpm υπό εσμολόλη
• Aντιμικροβιακή αγωγή: Διακοπή μικαφουνγκίνης την 21η ημέρα. Συνεχίζει 

με ζαναμιβίρη iv (600 mg ⨯2). Εμπειρική έναρξη 
πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης την 22η ημέρα και τιγεκυκλίνης την 23η

ημέρα.
• Την 21η ημέρα νοσηλείας αφαιρείται ο αριστερός θωρακικός σωλήνας.



22η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ

• Επίταση της υπερκαπνίας (PCO2 55 – 65 mmHg)
• Επιδείνωση της υποξυγοναιμίας (PaO2/FiO2 50 – 75)
• Αιμοδυναμική αστάθεια (νοραδρεναλίνη 0,1 μg/kg/min)
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία 130 – 140 bpm μη ελεγχόμενη με τη 

χορήγηση εσμολόλης
• Η ασθενής μεταφέρεται για νέα CT θώρακος.



22η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ: CT θώρακος

Συγκριτικά με την προηγούμενη CT θώρακος:

•Σχεδόν πλήρης απορρόφηση του υποδόριου εμφυσήματος.

•Δεν παρατηρείται εικόνα πνευμομεσοθωρακίου.

•Υγροπνευμοθώρακας δεξιά.

•Δικτυοοζώδης απεικόνιση στα κορυφαία τμήματα των πνευμόνων. Πυκνοατελεκτασίες 
στα κατώτερα τμήματα.

Ετέθη θωρακικός σωλήνας δεξιά.



23η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ: CT θώρακος 

Υπολειμματικός πνευμοθώρακας δεξιά.

Τοποθετήθηκε δεύτερος θωρακικός 
σωλήνας



• Βαριά αιμοδυναμική αστάθεια (νοραδρεναλίνη 0,1-> 1,0 
μg/kg/min)

• Επιδείνωση υποξυγοναιμίας (PaO2/FiO2 45-50)
• Επιδείνωση υπερκαπνίας
• Καρδιακή ανακοπή-Επιτυχής καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση
• Έναρξη CRRT
• Προοδευτική αύξηση γαλακτικού (4,0->18 mmol/l)
• 25η ημέρα: Θάνατος

24η – 25η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ





Severe influenza A virus (H1N1) infection 
in pregnancy.

Brown CM.
Obstet Gynecol 2010;115:412-414

Minerva Anestesiologica 2011;77:654-657

Η εξωσωματική οξυγόνωση είναι αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται 
εντός της πρώτης εβδομάδας MV, πριν αρχίσει η φάση ίνωσης του 
πνευμονικού παρεγχύματος.
De Laney et al. J Extra Corpor Technol 2010;42:268 – 280 



Zangrillo et al. Crit Care 2013;17:R30



Outcomes and survival prediction models for severe adult acute respiratory 
distress syndrome treated with extracorporeal membrane oxygenation
Rozencwajg S,Pilcher D,Combes A, Schmidt M.

Critical Care 2016;20:392    DOI: 10.1186/s13054-016-1568-y    Published: 5 December 2016

Fig. 2. Pre-ECMO factors associated with mortality on VV-ECMO according to published predictive survival models. Red pyramid, risk 
factors; green pyramid, protective factors: the higher the factor, the heavier impact on mortality according to published predictive survival 
models. ARDS acute respiratory distress syndrome, MV mechanical ventilation, Pplat, plateau pressure PEEP positive end-expiratory 
pressure



Effectiveness of seasonal trivalent influenza vaccination against hospital-attended acute 
respiratory infections in pregnant women: A retrospective cohort study.
Regan et al. Vaccine 2016;34:3649-3656

• A cohort of 34,701 pregnant women delivering between 1 April 2012 and 31 December 2013 was 
created using birth records.

• 3,007 (8.7%) women received a seasonal influenza vaccine during pregnancy. 

• Vaccinated women were less likely to visit an ED during pregnancy for an ARI (9.7 visits per 
10,000 person-days vs. 35.5 visits per 10,000 person-days; aHR: 0.19, 95% CI: 0.05-0.68).

• Vaccinated women were also less likely to be hospitalised with an ARI compared to unvaccinated 
women (16.2 hospitalisations per 10,000 person-days vs. 34.0 hospitalisations per 10,000 
person-days; aHR: 0.35, 95% CI: 0.13-0.97).



Flu Vaccination Coverage Among Pregnant Women – United States, 2015-16 Flu Season





[…]

Η γρίππη; Και ποιος να τη συλλογιστεί; Βέβαια, πολλά σπίτια είχανε άσκημα 
χτυπηθεί από την επιδημία. Στα θέατρα και στους κινηματογράφους ανάμεσα στους 
δύο θεατές έμενε κ’ ένα κάθισμα άδειο που μάταια προσπαθούσαν να το γεφυρώσουν 
τα’ ανυπόμονα ζευγαράκια μεσ’ στο σκοτάδι. Επιτέλους, εκείνες τις μέρες είχε 
δημοσιευτεί και τούτη η είδηση στις εφημερίδες: «Εις το ινστιτούτον Παστέρ 
παρεσκευάσθη εκ μικροβίων Πφάιφερ, στρεπτοκόκκων και πνευμονοκόκκων, εμβόλιον 
προφυλακτικόν κατά των επιπλοκών της γρίππης». Μα τέτοια πράγματα τα διαβάζανε 
μονάχα οι συνοικιακές επιτροπές, οι γιατροί, οι γεροντοκόρες κι όσοι είχανε περάσει τα 
εξήντα, μ’ ένα λόγο όλοι οι φρόνιμοι άνθρωποι, που καρτερούσαν τη σωτηρία τους 
από τούτο το μικροβιακό κοκτέιλ. Τα νιάτα μήτε γρίππες λογαριάζανε μήτε τίποτε.

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος   «Αστροφεγγιά» (1945)
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