φαρμακολογια
Γρίπη: Πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση.
Πολύδωρος Τόφας

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν.
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γρίπη εἶναι μία ὀξεῖα ἐμπύρετη νόσος, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται,
κυρίως, μὲ συμπτώματα ἀπὸ τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα
καὶ προκαλεῖται ἀπό τοὺς ἰοὺς τῆς γρίπης ὁμάδας Α καὶ Β. Οἱ
ἰοὶ τῆς γρίπης προσβάλλουν τὸ ἀνώτερο ἤ/καὶ τὸ κατώτερο
τμῆμα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (μύτη, φάρυγγας, λάρυγγας, βρόγχοι, πνεύμονας). Ἡ γρίπη δὲν πρέπει νὰ συγχέεται
μὲ τὸ κοινὸ κρυολόγημα, τὸ ὁποῖο ὀφείλεται σὲ ἄλλους ἰοὺς
(π.χ. ρινοϊούς), εἶναι ἠπιότερη νόσος καὶ περιορίζεται μόνο
στὸ ἀνώτερο ἀναπνευστικὸ σύστημα. Ἡ γρίπη, στὶς περισσότερες περιπτώσεις, εἶναι αὐτοπεριοριζόμενη. Μερικὲς φορές,
ὅμως, μπορεῖ νὰ προκαλέσει σοβαρὲς ἐπιπλοκές, κυρίως σὲ
πρόσωπα μὲ σοβαρὰ ὑποκείμενα νοσήματα.
Ὁ ἰὸς τῆς γρίπης μεταδίδεται μὲ τὴ μορφὴ μικρῶν σταγονιδίων, ὅταν ἕνας ἀσθενὴς βήχει, φταρνίζεται ἤ μιλάει.
Μεταδίδεται, ἐπίσης, μέσῳ τῶν χεριῶν, ὅταν κάποιος ἀγγίζει
ἐπιφάνειες ἤ ἀντικείμενα ποὺ ἔχουν μολυνθεῖ καὶ στὴ συνέχεια
πιάνει τὰ μάτια, τὴ μύτη ἤ τὸ στόμα του. Οἱ ἐνήλικοι μποροῦν νὰ
μεταδώσουν τὴ νόσο μία ἡμέρα πρὶν ἐμφανίσουν συμπτώματα
ἕως καὶ μία ἑβδομάδα μετὰ τὴν ἐκδήλωση τῶν συμπτωμάτων.
Τὰ συμπτώματα τῆς γρίπης συνήθως ξεκινοῦν ἀπότομα
καὶ περιλαμβάνουν ὑψηλὸ πυρετό, πόνους τῶν μυῶν καὶ
τῶν ἀρθρώσεων, πονοκέφαλο, ἔντονη κόπωση, καταρροή,
πονόλαιμο, ξηρὸ βήχα. Ἐντούτοις, ἔχει περιγραφεῖ ἕνα εὐρὺ
φάσμα ἄλλων ἐκδηλώσεων, ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ ἀπύρετη
ἀναπνευστικὴ νόσο ἕως καὶ συστηματικὴ νόσο, μὲ σχετικὰ
μικρὴ συμμετοχὴ ἀπὸ τὸ ἀναπνευστικό. Τὰ παιδιὰ μπορεῖ νὰ
παρουσιάζουν συμπτώματα ἀπὸ τὸ γαστρεντερικό, ὅπως
ναυτία, ἐμέτους, διάρροια, ἐνῶ στοὺς ἐνήλικες τὰ συμπτώματα αὐτὰ εἶναι σπάνια. Τὰ συμπτώματα ἀρχίζουν 1–4 ἡμέρες
μετὰ τὴν προσβολὴ ἀπό τὸν ιὸ καὶ διαρκοῦν 2–7 ἡμέρες, ὁ
βήχας ὅμως μπορεῖ νὰ ἐπιμένει γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα.
Πρόληψη – Μέτρα ὑγιεινῆς
Ἡ τήρηση βασικῶν κανόνων ὑγιεινῆς εἶναι ἕνας ἀρκετά
ἀποτελεσματικὸς τρόπος γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὸν ἐαυτό
μας καὶ τοὺς γύρω μας ἀπὸ τὴ γρίπη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό:
• Ἀποφύγετε στενὴ ἐπαφὴ μὲ ἄλλα πρόσωπα.
• Ἀποφύγετε νὰ ἔρχεστε σὲ ἐπαφὴ μὲ πρόσωπα ποὺ εἶναι
ἄρρωστα.
• Κρατῆστε ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ὅταν εἶστε ἐσεῖς
ἄρρωστοι γιὰ νὰ τούς προφυλάξετε καὶ νὰ μὴν ἀρρωστήσουν.
• Μείνετε στὸ σπίτι σας, ὅταν εἶστε ἄρρωστοι.
• Καλύψτε μὲ χαρτομάντιλο τὸ στόμα καὶ τὴ μύτη σaς, ὄταν
βήχετε ἤ φταρνίζεστε.
• Πλένετε συχνὰ τὰ χέρια σας. Τὸ συχνὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν

μειώνει σημαντικὰ τὴν διασπορὰ τῶν ἰῶν.
Μέχρι σήμερα, ὁ κύριος τρόπος, γιὰ νὰ προστατευθεῖ
κάποιος ἀπὸ τὴ γρίπη, εἶναι ὁ ἔγκαιρος ἐμβολιασμός. Κανένα
φάρμακο δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὸν ἀντιγριπικὸ ἐμβολιασμό, ποὺ εἶναι τὸ κύριο μέτρο πρόληψης γιὰ τὴ γρίπη.
Οἱ ὁμάδες ὑψηλοῦ κινδύνου, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐμβολιάζονται γιὰ τὴ γρίπη, εἶναι ἡλικίας 60 ἐτῶν καὶ ἄνω.
2. Ἐργαζόμενοι σὲ χώρους παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὑγείας.
3. Παιδιὰ καὶ ἐνήλικες ποὺ παρουσιάζουν ἕναν ἤ περισσότερους ἐπιβαρυντικοὺς παράγοντες ἤ χρόνια νοσήματα.
4. Ἔγκυες γυναῖκες Β ́ καὶ Γ ́ τριμήνου.
5. Παιδιὰ ποὺ λαμβάνουν μακροχρόνια ἀσπιρίνη γιὰ τὸν
πιθανὸ κίνδυνο ἐμφάνισης συνδρόμου Reye μετὰ ἀπὸ γρίπη.
6. Πρόσωπα ποὺ βρίσκονται σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ παιδιὰ <6
μηνῶν ἤ φροντίζουν πρόσωπα μὲ ὑποκείμενο νόσημα, τὰ
ὁποῖα διατρέχουν αὑξημένο κίνδυνο ἐπιπλοκῶν ἁπὸ τὴ γρίπη.
7. Οἱ κλειστοὶ πληθυσμοὶ (προσωπικὸ καὶ ἐσωτερικοὶ σπουδαστὲς γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικῶν καὶ ἀστυνομικῶν
σχολῶν, εἰδικῶν σχολείων ἤ σχολῶν, τρόφιμοι καὶ προσωπικὸ ἱδρυμάτων κ.ἄ.).
Ἀντιμετώπιση
Ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς περισσότερες ἰώσεις, ἔτσι καὶ ἡ
γρίπη συνήθως "θὰ κάνει τὸν κύκλο της". Χρειάζεται ἀνάπαυση,
καλὴ ἐνυδάτωση μὲ ὑγρά, ἀποφυγὴ τοῦ καπνίσματος καὶ τοῦ
ἀλκοόλ, λήψη ἀντιπυρετικῶν (παρακεταμόλη) γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πυρετοῦ καὶ παυσίπονων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τοῦ πόνου τῶν μυῶν. Τὰ ἀντιβιοτικὰ δὲν ἕχουν καμία θέση
στὴ θεραπεία τῆς γρίπης, διότι δὲν καταπολεμοῦν τοὺς ἰούς.
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Πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ἡ χορήγηση ἀσπιρίνης σὲ παιδιὰ καὶ
ἐφήβους, ἰδίως ὅταν ἔχουν πυρετό, χωρὶς συμβουλὴ ἰατροῦ.
Ὑπάρχουν δύο κύρια ἀντιϊικά φάρμακα, ποὺ μποροῦν νὰ
χορηγηθοῦν σὲ περιπτώσεις γρίπης μὲ σοβαρὰ συμπτώματα
ἤ ἐπιπλοκὲς καὶ σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου: ἡ ζαναμιβίρη
(Relenza) καὶ ἡ ὀσελταμιβίρη (Tamiflu). Τόσο ἡ ζαναμιβίρη
ὅσο καὶ ἡ ὀσελταμιβίρη μπορεῖ νὰ ἐλαττώσουν τὴ διάρκεια τῆς
ἀνεπίπλεκτης γρίπης κατὰ περίπου μία ἡμέρα, ἐὰν χορηγηθοῦν
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ἐγκαίρως, δηλαδή, μέσα στὶς δύο πρῶτες ἡμέρες ἀπὸ τὴν
ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων. Μποροῦν, ἐπίσης, νὰ προλάβουν σοβαρὲς ἐπιπλοκὲς τῆς γρίπης, ὅπως τὴν πνευμονία.
Γιὰ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, ἡ θεραπεία μὲ ἀντιϊικά μπορεῖ
νὰ ἀποτρέψει βαρύτερη νόσηση καὶ ἀνάγκη γιὰ νοσηλεία.
Οἱ περισσότεροι πάντως ἀσθενεῖς μὲ ἤπια συμπτώματα βελτιώνονται μέσα σὲ 3-4 ἡμέρες καὶ δὲν χρειάζεται νὰ πάρουν
ἀντιϊικὰ φάρμακα. 

