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Καθώς οι προσπάθειες εμβολιασμού κατά του COVID-19 συνεχίζονται, είναι

πιο σημαντική από ποτέ η προετοιμασία για την επερχόμενη περίοδο γρίπης,

η οποία αναμένεται να συμβεί από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον

Μάιο. 2022.1 Η μόλυνση μπορεί να προκληθεί από στελέχη Α και Β του ιού

της γρίπης. Τα ετήσια εμβόλια γρίπης προστατεύουν από τα στελέχη Α και Β

που η έρευνα έχει προβλέψει ότι θα είναι τα πιο διαδεδομένα την επερχόμενη

σεζόν. Η κατανόηση των βασικών διαφορών μεταξύ των διαθέσιμων εμβολίων

κατά της γρίπης μπορεί να βοηθήσει τους φαρμακοποιούς να κάνουν τις πιο

κατάλληλες συστάσεις εμβολίων για τους ασθενείς τους:

- Τριδύναμα Vs Τετραδύναμα εμβόλια

Μια βασική διαφορά μεταξύ των εμβολίων καθορίζεται από τον αριθμό των

στελεχών του ιού που περιλαμβάνονται στο παρασκεύασμα. Για παράδειγμα,

τα τρισθενή εμβόλια περιέχουν 3 στελέχη, συμπεριλαμβανομένων 2 γρίπης Α

και 1 γρίπης Β. Τα τετραδύναμα εμβόλια περιέχουν 4 στελέχη,

συμπεριλαμβανομένης της διπλής κάλυψης και για τα στελέχη Α και Β. Κάθε

χρόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιεύει συστάσεις για τη

σύνθεση στελεχών που θα συμπεριληφθούν στο εμβόλιο με βάση την

αναμενόμενη ευρεία παρουσία. Η συνιστώμενη σύνθεση στελεχών τόσο για

τρισθενή όσο και για τετραδύναμα εμβόλια για την επερχόμενη σεζόν 2021-

2022 παρατίθεται στον Πίνακα
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Δύο παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύσταση ενός εμβολίου για έναν

ασθενή είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του ασθενούς (π.χ. ηλικία και συν-νοσηρότητες) και η

ακρίβεια του εμβολίου με τους ιούς της γρίπης που κυκλοφορούν στην κοινότητα. Σε

ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών ή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, τα

τετραδύναμα εμβόλια υψηλής δόσης έχουν δείξει υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση

με τα τρισθενή εμβόλια τυπικής δόσης. Τελικά, η λήψη εμβολίου κατά της γρίπης προστατεύει

τον λήπτη και τα μέλη της κοινότητας, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, από τις

επιπτώσεις του ιού, τα καρδιακά συμβάντα και την επιδείνωση της χρόνιας πνευμονοπάθειας,

και επίσης μειώνει τις νοσηλείες σε ασθενείς με διαβήτη και χρόνια πνευμονοπάθεια.

Για την εποχή της γρίπης 2020-2021, το CDC συνιστά έναν ετήσιο εμβολιασμό κατά της γρίπης

για όλους από 6 μηνών και άνω. Μπορούν να εμβολιαστούν κατά της γρίπης παιδιά 6 μηνών

και άνω.
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Ποιος μπορεί να κάνει εμβόλιο κατά της γρίπης
ηλικίας 65 ετών και άνω
ηλικίας 2 έως 17 ετών
εργαζόμενος στον τομέα της υγείας
έγκυος
ζώντας σε οίκο ευγηρίας ή άλλη μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας
σε τακτική επαφή με χοίρους, πουλερικά ή υδρόβια πτηνά

Τα άτομα με αυτές τις παθήσεις μπορούν επίσης να λάβουν δωρεάν εμβόλιο κατά της γρίπης:
χρόνια καρδιακή νόσο, συμπεριλαμβανομένου του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου
χρόνια ηπατική νόσο
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
χρόνια αναπνευστική νόσος, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), της κυστικής ίνωσης, του 
μέτριου ή σοβαρού άσθματος ή της βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας
χρόνια νευρολογική νόσος συμπεριλαμβανομένης της σκλήρυνσης κατά πλάκας, κληρονομικών και εκφυλιστικών διαταραχών του 
κεντρικού νευρικού συστήματος
Διαβήτης
Σύνδρομο Down
αιμοσφαιρινοπάθειες
νοσηρή παχυσαρκία, που σημαίνει δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 40
ανοσοκαταστολή λόγω ασθένειας ή θεραπείας (συμπεριλαμβανομένης της ασπληνίας ή του υποσπληνισμού και όλων των 
καρκινοπαθών)
παιδιά με μέτρια έως σοβαρή νευροαναπτυξιακή διαταραχή όπως η εγκεφαλική παράλυση
παιδιά που υποβάλλονται σε μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη
άτομα με οποιαδήποτε πάθηση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αναπνευστική λειτουργία, όπως τραυματισμό του νωτιαίου μυελού,
επιληπτικές κρίσεις ή άλλη νευρομυϊκή διαταραχή, ειδικά όσοι φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή κέντρα ημέρας



Η ιογενής συν-λοίμωξη ιού της γρίπης και
κορωνοϊού συσχετίστηκε με αυξημένη
εισαγωγή στη ΜΕΘ και υψηλότερη
θνησιμότητα σε σύγκριση με τις βακτηριακές
συν-λοιμώξεις. Τα δύο τρίτα των βαρέως
πασχόντων ασθενών με COVID-19 που
απεβίωσαν, είχαν συν-λοίμωξη. και η γρίπη
H1N1 ήταν το μόνο παθογόνο για το οποίο
διαπιστώθηκε άμεση σχέση με τη
θνησιμότητα.
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Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να
προστατεύει μόνο οριακά τους
ανθρώπους από τη μόλυνση από τον
COVID-19. Ωστόσο, παραμένει σημαντικό ο
αντιγριπικός εμβολιασμός για να μειωθεί ο
κίνδυνος ταυτόχρονης μόλυνσης της γρίπης
και του κορωνοϊού. Επειδή η γρίπη και το
COVID-19 παρουσιάζονται με παρόμοια
συμπτωματολογία και απασχολούν τους
ίδιους ιατρικούς πόρους, το εμβόλιο κατά
της γρίπης είναι ζωτικής σημασίας για τη
μείωση του αριθμού των ασθενών με
σοβαρή γρίπη, προκειμένου να
απελευθερωθούν πόροι που μπορεί να
είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση
ενός άλλου κύματος ασθενών με COVID-
19.
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Είναι αξιοσημείωτο ότι η προηγούμενη
ανοσία στη γρίπη, αλλά όχι στον
κορωνοϊό, αποτρέπει τη σοβαρή
ασθένεια και τη θνησιμότητα από τον
δεύτερο. Αυτή η προστασία εξαρτάται
από τα αντισώματα. Αυτά τα δεδομένα
υποστηρίζουν πειραματικά την
αναγκαιότητα του εμβολιασμού κατά της
εποχικής γρίπης για τη μείωση του
κινδύνου σοβαρής συν-νοσηρότητας
γρίπης/COVID-19 κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19.
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Τα ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο ιός της
γρίπης ενισχύει την έκφραση των μορίων ACE2 που είναι
απαραίτητα για τη μόλυνση του πνεύμονα από τον
κορωνοϊό. Οι αλλαγές στην έκφραση του κυτταρικού
υποδοχέα του κορωνοϊού ACE2 από τον ιό της γρίπης μπορούν
να αυξήσουν την ευπάθεια στην φλεγμονή των πνευμόνων
και την πνευμονία κατά τη διάρκεια ιογενών συν-λοιμώξεων
γρίπης και κορωνοϊού. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τις
προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας των λοιμώξεων από τη
γρίπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
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-Την ίδια μέρα με το εμβόλιο του κορωνοϊού. Σε κάθε μπράτσο ένα
εμβόλιο.

-Μικρή σημασία έχει η χρονικότητα πιο πρώτο πιο δεύτερο, ούτε σε
ποια χρονική απόσταση το ένα από το άλλο εμβόλιο.

Ο ιός της γρίπης αυξάνει την βαρύτητα της λοίμωξης από τον
κορωνοϊό και τις εισαγωγές στις ΜΕΘ, περιορίζει τις διαθέσιμες
κλίνες νοσηλείας σε καιρό πανδημίας του κορωνοϊού, κάποια
αντισώματα από το εμβόλιο της γρίπης προσφέρουν μια μικρή
προστασία και κατά του κορωνοϊού.
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