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 عالئم در بالغان
 38-40 معموال تب .است خشک ی سرفه و تب شروع آنفلوانزا، مهم ویژگی
  کسالت، اشتهایی، بی خشک، ی سرفه بر عالوه و بوده گراد سانتی ی درجه

 .شود می دیده عطسه و گلودرد بینی، گرفتگی سردرد، عضالنی، درد

  عالئم بدون گیجی و حالی بی و خستگی با همراه باال تب مسن افراد در
 نرمال ها ریه رادیولوژی، های یافته و سمع در .شود دیده است ممکن تنفسی
 تب افت دنبال به .شود شنیده پراکنده های رال است ممکن چه اگر .هستند

 خشک نوع از سرفه و شده تر شدید معموال تنفسی عالئم سوم، و دوم روز در
 است ممکن حالی بی و سرفه بهبودی، از بعد .شود می تبدیل دار خلط نوع به
   .یابد ادامه هفته 2-1



 عالئم در اطفال

 بالغ افراد مشابه عموما ها بچه در آنفلوانزا بالینی تظاهرات
  ها بچه در تب .دارد وجود هایی تفاوت سری یک ولی است
  میانی، اوتیت .شود تشنج به منجر است ممکن لذا است، باالتر

  .باشد می تر شایع ها بچه در میوزیت و پنومونی خروسک،
 زیر های بچه در شکم درد و استفراغ صورت به گوارشی عالئم

   .دارد را شیوع بیشترین سال سه



 روش های آزمایشگاهی  
 دار جنین مرغ وتخم سلول کشت از استفاده با جداسازی1)

  مورد تحقیقاتی های آزمایشگاه در فقط و رود نمی کار به تشخیص جهت) سرولوژی2)
 (گیرد می قرار استفاده

  باالیی ویژگی و حساسیت موجود های تست البته که سریع تشخیصی های تست3)
   .ندارند

  می ویروس شناسایی برای روش بهترین امروزه که مولکولی تشخیصی های تست4)
 .باشند

 .باشند می نازوفارنکس و گلو سواب تشخیص برای رفته کار به کلینیکی های نمونه



 عوامل بیماریزا  

  C و A، B تیپ 3 دارای و ارتومیکسوویریده خانواده از آنفلوانزا های ویروس
  منطقه سپس تیپ، نوع ابتدا آنفوالنزا های ویروس گذاری نام برای .باشند می

 سال و سوش شماره است، شده جدا آنجا بار اولین برای ویروس که جغرافیایی
  تیپ تحت نوع A آنفلوانزای های ویروس مورد در .شود می ذکر جداسازی

 :مثال عنوان به .شود می نوشته پرانتز داخل ویروس

A/Tehran/278/2007(H3N2) 



 دو نوع تغییر ویروس های آنفلوانزا

 و HA های گلیکوپروتئین ای نقطه های جهش دنبال به شایع جزئی تغییرات1)
NA نام با Drift های ویروس توسط جدید های اپیدمی ایجاد به منجر A و B و 
  .شوند می واکسن ترکیب تغییر

 باعث A تیپ های ویروس در فقط shift نام با و کمتر شیوع با عمده تغییرات2)
  پاندمی به منجر تواند می که شده انسانی جمعیت به جدید تیپ تحت یک معرفی
 پرنده ویژه به حیوانی و انسانی های ویروس بین نوترکیبی دنبال به شیفت .گردد

 .شود می ایجاد انسان به خوکی یا ای پرنده ویروس مستقیم انتقال دنبال به یا ای



 فاکتور های اپیدمیولوژیک
  اسب، خوک، پرندگان، جمله از حیوانات از وسیعی طیف A آنفلوانزای های ویروس

  آبزی پرندگان ها، ویروس این طبیعی مخزن .کنند می آلوده را انسان و گربه سگ،
 ویروس .اند شده شناسایی آبی اسب و انسان در B آنفلوانزای های ویروس .هستند

  در آنفلوانزا های اپیدمی .اند شده جدا سگ و خوک انسان، از C آنفوالنزای های
  معمول طور به ها اپیدمی شمالی، نیمکره در که طوری به افتند می اتفاق سرد فصول

 و شده شروع دسامبر ماه از است ممکن ولی رسند می خود اوج به آوریل و ژانویه بین
  می می و سپتامبر های ماه بین شیوع جنوبی نیمکره در .یابند ادامه هم ماهمی تا

 و ها آئروسل در ویروس حفظ به منجر زمستان های ماه در سرما و رطوبت .باشد
 .شود می تنفسی قطرات



 روش انتقال

  و ها آئروسل طریق ار مستقیم تماس اثر در آنفلوانزا های ویروس
 در انسانی های جمعیت بین سرفه و عطسه هنگام به تنفسی قطرات

 نیز آلوده های دست و اشیاء .گردند می منتشر حاد های عفونت طول
 ایجاد باعث ها ویروس این .شوند ویروس انتقال باعث توانند می

  .شوند نمی پایدار یا مخفی های عفونت



 دوره کمون و دوره واگیری

  ویروس دوز اساس بر که است روز 1-5 بیماری کمون ی دوره
  از بیماری واگیری  دوره .کند می فرق فرد ایمنی وضعیت و

   .باشد می کامل بهبودی زمان تا عالیم شروع از قبل ساعت 24



 میزان حمله

 .درصد است 5-15میزان حمله ویروس آنفلوانزا 



 حساسیت و مقاومت
  های بیماری سابقه با افراد و مسن افراد ها، بچه در آنفلوانزا های ویروس های عفونت
 بدنبال .شوند می مرگ و شدن بستری به منجر ایمنی نقص و ریوی قلبی، مزمن

   .دهد می رخ ویروس با مجدد عفونت و باشد می ناکامل شده ایجاد ایمنی عفونت

 است مطلب این گر نشان آنفلوانزا های ویروس جهانی مقاومت ی برنامه کلی طور به
  معموال A آنفلوانزای های ویروس اپیدمیولوژیک رفتار پیامد و ژنیک آنتی تغییرات که

 ها ویروس این اپیدمیولوژیک رفتار الگوی و کنند می دنبال را واحدی الگوی یک
  اپیدمیولوژیک های یافته .باشد می مشابه شمالی ی نیمکره مناطق سایر با درایران
  که باشد می ساله هزار چند قدمت با بیماری یک انفلوانزا که اند بوده مطلب این نشانگر
   .رسد می مسیح میالد از قبل سال 412 حدود در بقراط زمان به آن ی ریشه

 



 پاندمی های آنفلوانزا

،  1957، 1918پاندمی آنفلوانزا در سال های  4در قرن بیستم 
 .رخ داده است 2009و 1968



 (آنفلوانزای اسپانیایی)1918پاندمی 
  40 از بیش که طوری به بوده بشری تاریخ در پاندمی نوع ترین شدید پاندمی این

  در پاندمی این .بود اول جهانی جنگ از بیش آن میزان که داشت میر و مرگ میلیون
   :داد رخ موج سه

 چندان لذا نداشت، باالیی میر و مرگ ولی بود مسری بسیار :1918 بهار در موج اولین
 شیوع کردن سانسور بدون اخبار اسپانیا در میان این در .نگردید واقع توجه مورد

  1918 پاندمی مسؤول آنفلوانزای ترتیب بدین و کرد اعالم جامعه در را بیماری
 .گرفت نام اسپانیایی آنفلوانزای

 فرانسه غرب از احتماال 3ویروالنت ویروس ی وسیله به آگوست ماه اواخر در دوم موج
 .داشت همراه به باالیی میر و مرگ موج این .یافت گسترش دنیا کل به و شده شروع



 (آنفلوانزای اسپانیایی) 1918پاندمی 
 (ادامه)

 .شد شروع 1919 بهار در شدت همان به هم سوم موج

  میر و مرگ الگوی ولی بود باال سال 15 زیر های بچه ابتالی ها پاندمی دیگر همانند
  بیشترین ها، پاندمی دیگر در چه چنان .داشت تفاوت دیگر موارد با پاندمی این در

  که حالی در شد، می دیده سال 6 زیر کودکان و سال 70 باالی افراد در میر و مرگ
   .داد رخ ساله 15-35 بالغان میان در میر و مرگ بیشترین 1918 پاندمی در

  این قربانیان از  H1N1 ویروس ،1918 پاندمی روی آمده عمل به های بررسی در
 .آمد دست به پاندمی



 (آنفلوانزای آسیایی)1957پاندمی 

  بیماری آن عامل ویروس ازجمله داشت؛ 1918 پاندمی به نسبت مزایایی پاندمی این
  هایی واکسن و داشته را ویروس با مقابله برای بهتری آمادگی جهان داشت، کمتر زایی

 تا را اپیدمی شدت شدند، می استفاده فصلی آنفلوانزای شیوع از پیشگیری برای که
 عوارض درمان برای ها بیوتیک آنتی وجود دیگر ف طر از .دادند کاهش صد در 75

 زمان آن در .شد میر و مرگ موارد کاهش موجب باکتریایی پنومونی یعنی آنفلوانزا
  تشکیل را آنفلوانزا از مراقبت جهانی ی شبکه که بود سال 10 بهداشت جهانی سازمان

   .بود شبکه این در بزرگ آزمایش اولین 1957 پاندمی حقیقت در که بود داده



 (آنفلوانزای آسیایی)1957پاندمی 
 (ادامه)

  در آنفلوانزا وسیع اپیدمی از هایی گزارش بهداشت، جهانی سازمان می ماه شروع در
 ها اپیدمی منشأ که دادند نشان بعدی های بررسی .کرد دریافت سنگاپور و کنگ هنگ

 گسترش کشور کل به مارس ماه در که بوده چین در استان یک از فوریه ماه اواخر در
 .است رسیده کنگ هنگ به اوریل ماه اواسط در و کرده پیدا

  دراین .بود انسانی و پرنده های ویروس بین نوترکیبی حاصل(H2N2)پاندمی این ویروس
  میر و مرگ میزان و بود باال قبلی ایمنی وجود عدم علت به سال 5-19 افراد در پاندمی

 .شد گزارش نفر میلیون یک از بیش جهان کل در و نفر 70/000 متحده ایاالت در



 (آنفلوانزای هنگ کنگی)1968پاندمی
 ماه اوایل در پاندمی گزارش اولین .بود 1957 پاندمی از تر خفیف حتی 1968 پاندمی

  بیماری ماه همان در .بود تنفسی حاد بیماری یک صورت به چین شرق جنوب از ژوئیه
  در .رسید خود شدت حداکثر به هفته 2 عرض در و کرده پیدا گسترش کنگ هنگ به

  به و کرده جدا را ویروس کنگی هنگ دانشمندان بیماری، شیوع از پس روز چند عرض
  از ناشی وH3N2  نام به ویروس جدید تیپ تحت که فرستادند بهداشت جهانی سازمان

  پاندمی این المللی بین انتشار .شد شناسایی انسانی و پرنده های ویروس بین نوترتیبی
  وجود آن علت که داشت کمتری میر و مرگ و بالینی عالیم ولی بود 1957 سال مشابه
  حدود پاندمی این در میر و مرگ کل میزان .بود قبلی پاندمی از ناشی حفاظتی ایمنی

 .شد گزارش نفر میلیون یک



  ویروس چین و شوروی در 1977 سال در پاندمی این از پس
H1N1به مربوط بیشتر درگیری شیوع، این در که شد ظاهر دوباره 

 از ناشی حفاظتی ایمنی وجود نشانگر که بود سال 25 زیر افراد
 ویروس تاکنون زمان آن از .بود باالتر سن با افراد در قبلی پاندمی

  حال در B آنفلوانزای های ویروس با همراه H3N2 وH1N1  های
 بر و مداوم طور به ویروس 3 این گسترش نحوه .باشند می گردش
  باعث تغییرات این که نماید می تغییر جغرافیایی مناطق اساس

 .اند شده آنفلوانزا ویروس اپیدمیولوژی شدن پیچیده



 اپیدمیولوژی بیماری در ایران
  تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده شناسی ویروس بخش .ش.ه1346 سال از
 مطالعات و جداسازی برای را خود کوشش ساله همه آنفلوانزا ملی مرکز عنوان به

  از کشور در ها ویروس گردش الگوی .است آورده عمل به آنفلوانزا مولکولی و سرولوژی
 کره نیم در گردش حال در های ویروس سایر همانند نیز دارویی مقاومت وضعیت نظر

 تا داشت ادامه 1977 سال از شده ذکر های ویروس زمان هم گردش .باشد می شمالی
  درگیری و پاندمی باعث H1N1 تیپ تحت با جدیدی ویروس 2009 سال در اینکه

 سال ژوئن 20 در آمریکا از مسافری در ویروس این مورد اولین ایران در .شد جهانی
  وجود کشور در بیماری انتقال از مالیمی موج سپتامبر تا ژوئن از .شد شناسایی 2009
  به نوامبر ماه در که شد شروع اکتبر ماه در تری قوی موج یک آن دنبال به که داشت

  همراه به ویروس این اکنون هم و یافته کاهش ویروس این گردش سپس رسید؛ خود اوج
 .است شده فصلی آنفلوانزای های ویروس جز H3N2 ویروس



 اپیدمی ها در فواصل بین پاندمی ها
  رسد می خود اوج به هفته 2-3 عرض در و داده رخ ناگهانی صورت به اپیدمی

 به حمله میزان اپیدمی، یک طول در .یابد می ادامه هفته 5-10 معموال و
 جمله از حساس های جمعیت در اما باشد می درصد 10-20 تقریبی طور
 می هم درصد 40-50 تا حمله میزان آسایشگاه کارکنان و مدرسه های بچه
 حمله میزان باالترین که است مطلب این نشانگر شده انجام های مطالعه .رسد

 .باشد می مدارس های بچه بین در سن اساس بر

 .شوند می دیده سرما فصل در آنفلوانزا های اپیدمی ایران، در



 عملیات پیشگیری و کنترل بیماری در ایران
 درصد .باشد می مسن افراد و سال2 زیر های بچه به مربوط شدن بستری آمار بیشترین
  گر نشان مدارس در غیبت افزایش و باالست مدرسه سنین های بچه در عالیم و درگیری

  اصلی نقش کودکان که است مهم مطلب این بیانگر که باشد می جدید اپیدمی یک شروع
  در ها میر و مرگ بیشتر ها، اپیدمی طول در .دارند را آنفلوانزا های ویروس انتشار در

 فصلی آنفلوانزای به ابتال از پیشگیری برای اکنون هم .دهد می رخ سال 65 باالی سنین
  قرار استفاده مورد جهان کل در و تولید درگردش های سوش با آنفلوانزا واکسن سالیانه،

 .باشد می سال هر آبان و مهر های ماه ایران، در واکسن تزریق زمان بهترین .گیرد می
  سابقه با افراد باردار، های خانم کودکان، سال، 65 باالی افراد به واکسن سالیانه تزریق

  می توصیه قلبی های بیماری و آسم ایمنی، نقص دیابت، جمله از مزمن های بیماری
   .گردد



عملیات پیشگیری و کنترل بیماری در 
 (ادامه)ایران

  تزریق .نمایند تزریق را واکسن این توانند نمی دارند، حساسیت مرغ تخم به که افرادی
  هر باید .کند نمی ایجاد مصونیت پرندگان آنفلوانزای به ابتال برابر در آنفلوانزا واکسن

   .شود ساخته جدید واکسن چرخش، حال در های ویروس به توجه با سال

  در میر و مرگ درصد 50 تقریبا که است پنومونی آنفوالنزا، بیماری جدی ی عارضه یک
 واکسن تزریق لذا باشد، می باکتریایی نوع ویژه به پنومونی علت به بیماری این

 های فاکتور ریسک دارای که افرادی در باکتریایی پنومونی از پیشگیری برای پنوموکوک
   .گردد می توصیه باشند، می شده ذکر



عملیات پیشگیری و کنترل بیماری در 
 (ادامه)ایران

 مرغ تخم به و شده جدا فرد از بیماری عامل ویروس ابتدا واکسن تولید برای
  کند، پیدا تکثیر ویروس تا گردد می تلقیح سلولی های کشت یا دار جنین های
 عوارض نداشتن و زایی ایمنی نظر از الزم های بررسی و ویروس تکثیر از پس

  ماه 6 حدود تولید روند این .گیرد می قرار استفاده مورد و تولید واکسن جانبی،
 تیپ تحت با ویروس یک شیوع و پاندمی یک وقوع زمان در لذا کشد؛ می طول

  داروها از استفاده درمان و پیشگیری برای اقدام اولین واکسن، تولید تا جدید
 .باشد می



عملیات پیشگیری و کنترل بیماری در 
 (ادامه)ایران

 آنفلوانزا های ویروس ضد دارویی مهم ی دسته دو اکنون هم
  اول روز 1-2 در داروها این از کدام هر اگر که دارد وجود

  کاهش روز یک مدت به را بیماری عالیم شوند، مصرف بیماری
 برای پیشگیری عنوان به داروها این ضمن در .دهند می

   .روند می کار به هم آنفلوانزا گسترش احتمال کاهش



 مهم دارویی ضد ویروس های آنفلوانزا  دسته دو 
 صورت به که هستند آنفلوانزا   M2یونی کانال های کننده مهار شامل دارویی اول دسته

 که کنند می عمل A تیپ آنفلوانزای های ویروس علیه فقط و شوند می مصرف خوراکی
 ایجاد داروها این مصرف در مشکل ترین مهم .باشند می ریمانتادین و آمانتادین شامل
 .است درمان به مقاوم های گونه

 آن و کرده اثر (NA) نورآمینیداز گلیکوپروتئین آنزیم فعال بخش روی دارویی دوم دسته
 ویروس دو هر علیه شدند، عرضه 1999 سال در که فلو تامی و رلنزا .کنند می مهار را

  و آسمی بیماران در که است استنشاقی صورت به رلنزا .باشند می مؤثر B و A آنفلوانزا
  به اکنون هم و بوده خوراکی فلو تامی .گردد می استفاده تنفسی مشکالت با بیماران سایر

  .شود می استفاده کننده پیشگیری داروی تنها عنوان



 دو دسته مهم دارویی ضد ویروس های آنفلوانزا  
 ایجاد های گونه و هستند کم بسیار مان در به مقاوم های سوش دارو دو این مورد در

 دسته این به هم پرامیویر داروی اکنون هم .دارند کمی زایی بیماری و انتقال قدرت شده،
  .شود می استفاده تزریقی صورت به که شده اضافه

 .هاست آن کردن تهیه و قیمت داروها این مورد در اصلی مشکل تنها  

  به ها ویروس این ایران، در گردش حال در های ویروس در شده انجام های مطالعه در
  شود نمی توصیه داروها این از استفاده و هستند مقاوم یونی کانال کننده مهار داروهای

  هم داروها این و بوده کم نورامینیداز ی کننده مهار داروهای به مقاومت میزان ولی
 .باشد می بیماران در پیشگیری و درمانی قدم اولین اکنون



 چگونگی مراقبت شخصی در برابر آنفلوانزا  

   ها دست مداوم شوی و شست-1

  عطسه هنگام در بهداشتی اصول مراعات-2

  کشد می سیگار بیمار وقتی چون عمومی اماکن در کشیدن سیگار عدم-3
   .گردد می ویروس انتشار باعث سیگار دود کردن خارج با

 



 چگونگی مراقبت شخصی در برابر آنفلوانزا  

  واکسن وسیع تولید و آنفلوانزا ویروس توسط پاندمی بروز صورت در
  مبتال افراد سپس و واکسن سازندگان و بهداشتی مراکز کارکنان ابتدا

 های بچه و سال 65 باالی افراد ایمنی، نقص و مزمن های بیماری به
 خطر معرض در بیشتر که افرادی .شوند واکسینه باید سال6 زیر

   .کنند استفاده مناسب های ماسک از باید هستند؛ آلودگی
 



 آنفلوانزا  چگونگی مراقبت شخصی در برابر 
  درجه 56) حرارت توسط ویروس بهداشت، جهانی سازمان های گزارش اساس بر

 ضد و (دقیقه 30 مدت به گراد سانتی درجه 60 یا ساعت 3 مدت به گراد سانتی
  .شود می فعال غیر ید و کلر فرمالین، ترکیبات مثل معمولی های کننده عفونی

  روز 30 از بیش درجه صفر آب در و روز 4 تا گراد سانتی ی درجه 22 آب در ویروس
 .ماند می زنده

  1کلر دارای کننده سفید محلول از آلوده وسایل و ها دست کردن عفونی ضد برای
  10 محلول از آلوده بسیار وسایل عفونی ضد درمورد ولی شود می استفاده درصد
 .گردد می استفاده آن درصد



 نظام مراقبت کشوری 

  هدف با آنفلوانزا مراقبتی ی برنامه طراحی 1383 سال در
  کاهش و احتمالی پاندمی و ها اپیدمی وقوع با مقابله آمادگی

  پایه آنفلوانزا از ناشی میر و مرگ عوارض کاهش و ابتال موارد
 .گردید ریزی



 نظام های مراقبت بیماری
 پایگاه ی وسیله به شده تأیید یا مشکوک موارد گزارش :آنفلوانزا ور دیده مراقبت نظام -1

  هفتگی سنی، گروه اساس بر آنفلوانزا به مشکوک موارد و بیماران کل تعداد که ور دیده
  می گزارش همکار پزشک با و منتخب درمانی-بهداشتی مرکز ی وسیله به ماهیانه یا

 .شود

  و شناسایی هدف با آنفلوانزا آزمایشگاهی مراقبت ی برنامه :آزمایشگاهی مراقبت نظام -2
  منظور به ویروس جدید های گونه یا گردش درحال آنفلوانزای های ویروس جداسازی

 مرگ و درگیری موارد کاهش و احتمالی پاندمی و ها اپیدمی وقوع با مقابله برای آمادگی
  برای گردش درحال های ویروس مشخصات سریع گزارش چنین هم و آنفلوانزا از ناشی
 .باشد می اجرا درحال کشور در سالیانه واکسن ی تهیه



 بیمارینظام های مراقبت 
 (ادامه)

  تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در مستقر آنفلوانزا کشوری آزمایشگاه
 زاهدان، تبریز، کرمان، اصفهان، مشهد، شهرهای در واقع اقماری های آزمایشگاه و مستقر
  .کنند می ویروس شناسایی برای آزمایش به اقدام انیستوپاستور و همدان بوشهر، شیراز،

  مدیریت مرکز به فوتی و بستری سرپایی، موارد از اعم آنفلوانزا مثبت موارد تمام نهایت در
  .گردد می اعالم ها بیماری

  موارد از برداری نمونه و گزارش و ثبت سیستم این در :بیمارستانی مراقبت نظام -3
  از عالوه به و پذیرد می صورت آن از ناشی وارضع یا آنفلوانزا به ابتال علت به بستری

  گیری نمونه اند، شده بستری ویروسی پنومونی یا شدید پنومونی تشخیص با که بیمارانی
 .شود می انجام



 نظام های مراقبت بیماری
 (ادامه)

 یا ها طغیان بروز مورد در جاری هفتگی گزارش :آنفلوانزا اپیدمیولوژیک مراقبت نظام -4
  و بهداشتی خدماتی ی شبکه مختلف سطوح از آنفلوانزا به مشکوک تنفسی های اپیدمی
 .اطالعاتی منابع کلیه اطالعات آوری جمع و مرکزی سطح به درمانی

 مرگ تعداد با شده ثبت های مرگ کل تعداد ی مقایسه :مرگ موارد مراقبت نظام -5
 .پذیرد می صورت پنومونی و آنفلوانزا از ناشی های

  اپیدمیولوژیک مراقبت سیستم از قسمتی واقع در :مدرسه یا کار از غیبت مراقبت نظام -6
  یا آموزان دانش درصد 10 از بیش غیبت هنگام در مراقبت انجام از است عبارت و است

 .است متوالی روز سه مدت به حداقل تنفسی بیماری از ناشی کارمندان،
 

 



 نظام های مراقبت بیماری
 (ادامه)

  و بررسی :(مرزی مراقبت) کشور از خارج مسافران مراقبت نظام -7
 و کشور خروجی و ورودی مبادی مسافران در مشکوک موارد گزارش

 .باشد می قرنطینه های پست

  تایید موارد هفتگی تزایدی اطالعات :المللی بین مراقبت نظام -8
   .بهداشت جهانی سازمان به شده




