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:سبب شناسی و تعریف
ت         ا است ک ه ب   تنفسیحاد دستگاه ویروسی بیماریآنفلوآنزا 

آبریزش، تعریق، عضالنیدرد ، سردرد، لرز، (درجه 40تا 37/7) 
اهر    تظ  ب ی اش تهایی   و بی حالی ، سرفه ، (شدید ) گلودرد،بینی
ول ی . سرفه اغل  شدید و برای مدتی ادامه م ی یاب د   . کندمی 

روز خود به خ ود بهو ودی   7تا 2سایر نشانه های بیماری بعد از 
.پیدا می کند
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اس شناسایی بیماری معموالً براس  
آن مشخص   ات اپی   دمیولو ی  

ن ت  گیر آموارد   صورت گرفته و 
روش ه  ای را فق  ب ب  ا کم      

ت وان تش خی    می آزمایشگاهی 
.داد

در افراد مختل ف ممک    آنفلوآنزا 
است از سایر بیماری های ویروسی
دس  تگاه ت  نفب  اب  ل تش  خی 

.نواشد

.متفاوت استاشکال بالینی بیماری 
، س  رماخوردگیممک    اس  ت بص  ورت 

ری بیم ا و ویروس ی پنومونی، برونشیت
سی دستگاه تنفغیر ابل افتراق های حاد 

. را نشان دهد
ته  وع ، )دس  تگاه گ  وارش اخ  تالالت 
.کندنیز بروز می ( اسهال استفراغ و 

همه گیری آنفلوانزا ب ا س وش ه ای    در 
ح دود  در   AوBوH1 N1ویروس ی  

مدرس  ه ع  وارض درص  د کودک  ان 25
.گوارشی دیده شده است
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اپیدمیولو ی
، الیان تعداد موت، وسعت، گیریسرعت انتشار همه آنفلوانزا در اهمیت
م ی  و مرگ( ایجادپنومونی ،  و پنومونی باکتریایی؟؟؟؟ ) عوارضشدت 
.  باشد
بیم اری بیش تر ن زد   کش نده همه گیرهای بزرگ شکل شدید ی ا  در 

، کلی وی ، ری وی ،  لو ی و افرادی که به دلیل عوارض مزم  سالمندان
، ش  یمی درم  انی ، مص  رف ک    خ  ونی ، بیم  اری ه  ای متابولی   
د مشاهده شده انناتوان نارسایی ایمنی و یا کورتیکواستروئید  طوالنی 

.می شود
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اهمیت

Systematic comprehensive health education programming



ایجاد زیر گ روه   ابلیت  Aنوع، آنفلوآنزادر بی  انواع ویروس های 
های جدید را دارد  

توانایی ایج اد بیم اری در   انسانعالوه بر Aآنفلوآنزا، نوعویروس 
.  را دارداس  و پرندگانجملهاز حیوانات 
م اری  تنها در انسان  ابلیت ایجاد بیویروس آنفلوآنزا  Cو  Bانواع 

.  را دارند
در ، از ان واع موج ود     Cو  Bجدید از وی روس ه ای   های پاندمی 

.ناشی شده است( اردكبه طور عمده )پرندگان آبی 

Dr. Alizadeh . m   MD 

Tehran medical university 

Dentistry school



و در ن واحی  زمس تان بیش تر در  معت دل همه گیری ها در من اطق  
.افتدسال اتفاق می بارانی هایماه بیشتر در گرمسیر

ترش حات  در را وی روس  می ت وان  از شروع عالی  بیماری ولساعت 24:ویروس ترشح 
روز در ترش حات  10ت ا  5بع د از  معم وال وی روس   . نم ود شناساییدستگاه تنفسی فرد آلوده 

.ویروسی فرد آلوده  ابل گزارش نیست
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آنفلوآنزاشدنجهانیشرایب
انسانییاوحیوانیمنشاءباAویروسازجدیدیزیرگروهایجاد-1
انسانهادرزاییبیماری ابلیتکس -2
انسانهابی آسانانتشار ابلیتکس -3

.داردرافوقاولشرطدو(پرندگان)H5N1ویروس
H1N1ویروس .استشدهجهانگیرخوکیآنفلوآنزاییا((

(شرطهرسه)
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:مخزن
مخزن اولیه ویروس های آنفل وانزای انسان 

وخ وك حیوانات پس تاندار مل ل   . است  انسانی 
س روتی  ه ای  عنوان مخازن احتماالً به پرندگان

لیل دبه .)می کنندویروسی جدید برای انسان عمل
(وانیحیانسانی و ویروسهای نوترکیوی  نتیکی 
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مه  تری  راه انتقال وی روس در مح یب ه ای بس ته پ ر      
جمعیت ملل اتوبوس از طریق هوا می باشد

مان د  آنفلوانزا ممک  است ساعت ها در شرایب سرد و رطوبت ک  در محیب زنده باز آنجا که ویروس 
.نیز می تواند صورت گیردترشحات آلوده از طریق ویروس انتقال 

.روز است3تا 1مدت کوتاه بوده و معموالً بی  ای  :         کموندوره 



:دوره واگیری
دفع ویروس احتماالً در

روز 5ت ا  3بالغی  بی  
بعد از بروز نشانه ه ای 
ب  الینی بیم  اری و در  

روز بعد از 7کودکان تا 
.آن ادامه خواهد داشت

:عالئ 
بدون عارض ه ب ه  آنفلوانزای 

طور مشخ  با حمله ناگهانی
1عالئ  بعد از ی  دورة کمون

در . شروع می شودروزه 3تا 
کودک  ان عالی    گوارش  ی   

(          اسهال،تهوع،اس     تفراغ)
ی بیمارمی تواند تنها عالمت 

باشد
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:حساسیت و مقاومت 
وانکودک  ظاهر می شود تمام زیرگونه جدید ویروسی وقتی که یک 

وس ی  گی ر  قبی ی ب ا ویر   بروز همه ، غیر از آنهایی که هنگام بالغین
اس اند،حس  مشابه از نظر آنتی ژنیک و یا نزدیک به آن آل ود  ش د    

مار  در مقابل همان سوش ویروسی که بیمصونیت تنها . خواهند بود
ییرات تغرا ایجاد کرد  به وجود می آید ولی دوام و قوام آن بستگی به 

.دفعات آلودگی قبلی داردو (antigenic drift)آنتی ژنی
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درج ه  40ال ی  37/8به سرعت ت ا  و معموال استیافته بالینی بسیار مهمی ت 
.درجه سانتی گراد می رسد 41بیماری به شروع سانتی گراد باال رفته و اغل  در 

.همراه با افزایش عالئ  عمومی است
ز بخصوص اگر داروهای ضد ت  تج وی )و گاهی منقطع می باشد مداومت  معموالً 
(.  شده باشد

درجه کمتر از روز اول می گ ردد و عالئ     1تا 0/5دما روز دوم یا سوم بیماری در 
.عمومی کاهش می یابد

در تع داد  . ط ول بکش د  روز 8ت ا  4ممک  استاما است روز 3ت  عموماً دوره 
.اندکی از بیماران، پی  دوم ت  در روز سوم یا چهارم اتفاق می افتد
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سرماخوردگی آنفلوآنزا عالئ  بالینی
ی  روز یا بیشتر ندارد عالئ  بالینی پیش درآمد

تدریجی ناگهانی شروع
در بالغی  نادر 39تا 38/3 ت 

نادر ممک  است شدید باشد سردرد
متوسب معموال وجود دارد و شدید است درد عضالنی
هرگز معموال وجود دارد خستگی مفرط
متوسب ممک  است بیش از دو هفته باشد خستگی و ضعف

گاهی  اغل  شایع ناراحتی گلو
معموال وجود دارد گاه گاهی عطسه
معموال وجود دارد گاهی التهاب بینی

متوسب و منقطع و مزاح  معموال وجود دارد و خش  سرفه
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عوارض آنفلوآنزا
:  ریویعوارض 
ری  و  هم  را  ب  ا آنای  وانزا ش  امل  تظ  اهرات 

ری ا   پنومونی ویروس ی اولی ه، پنوم ونی باکت   
، همزم ان ب اکتر  و وی روس   ،پنومونی ثانویه 

ید پنومونی ویروس ی لوک الیز ، ک روت، تش د    
مک رر  درگی ر  ری و    بیمار  ریو  مزمن و 

.باشدمی 
:  عوارض غیرریوی

، میوگیوبین  ور ، ا  وارب قیب  ی،  میوزی  ت 
بی اص  اوارب سیستم )،سندرم شوك توکسیک

س  ندرم گ  یین ب  ار ، مییی  ت ترانس  ورس،   )مرک  ز  
( Rey )ر  و سندرم ( آنساالیت

:تشخی 
ا در هنگام استقرار بیمار ، جداساز  ویروس ی  
س ی  بررسی آنتی ژن ها  ویروسی در ترش حات تنا 

.بهترین تکنیک تشخیصی می باشد
ویروس همچن ین بوس ییه نمون ه ه ا  تهی ه ش د        

ین ی ی ا   بوسییه سواب بینی، سواب گیو، شستشو  ب
. ددنمونه ها  بینی و گیو به طور اولیه جدا م ی گ ر  
عت تست ها  سرولوژ  از قبیل ثبوت مکمل و ممان
خیص کنند  ها  هماگیوتیناسیون ب را  تییی د تش    
ه ت  ج. گذشته نگر ااونت آنای وانزا بک ار م ی رون د    

انجام این تست ها احتیاج ب ه دو نمون ه اس ت، ی ک    
نمونه دوران حاد بیمار  و یک نمونه دوران نقاه ت  

روز از نمونه او 20تا 10به فاصیه 
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ای و ویروس ه( تزریقیبه شکل )دو نوع واکس  شامل ویروس های غیرفعال 
ون در  جهت استفاده از طریق بینی ه  اکناسپریبه شکل زنده ضعیف شده 
.دسترس می باشد

وتریبسکاهشدرواکسیناسیوناثراستآنفلوآنزابیماریشدیدعوارضخطرمعرضدرکهجمعیتیدر
مقابلدرآنفلوانزا،زیرگونهیانوعی مقابلدربدندرشدهتولیدبادیآنتی.استشدهشناختهمرگ
شدهشناختهغال هایسوشبراساسساالنهواکس ونداردمحافظتیاثرهاگونهزیروانواعسایر

موثرمعمولیماس .استمحدودساالنهواکس تهیه.گرددمیتهیهسالهمانآنفلوآنزایویروسی
.کرداستفادهتوانمیویروسضدهایماس .نیست
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روز7تا 5مدت استراحت در منزل به ، گرم ت  بر ، مایعات درمان



آنفلوآنزادر موارد شدید ابتال به بیماری 
نفر  1000درنفر  1فصلیی آنفلوآنزا در و میر مرگ 

(  H1N1) در آنفلوآنزای خوکی مرگ و میر 
نفر  1000نفر در 5

حدود  (  H5N1) در آنفلو آنزای پرندگان مرگ و میر 
نفر1000نفر در 500
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درص   د در 90ت   ا 70واکس     
. اشدبمؤثر می بیماری از پیشگیری 

همچنی  م وارد بس تری ناش ی از    
ک  اهش       درص  د 50آنفل  وانزا را ت  ا 

.دهدمی 
از ی نیمکره شمالدر واکسیناسیون 

. باش د شهریور تا نیمه مهرماه م ی  
از ی نیمکره جنوبدر واکسیناسیون 

ه ب. نیمه خرداد تا نیمه مهرماه است
طور متوسب حدود دوهفت ه ط ول   
ی می کشد تا پاسخ مح افظتی آنت   
دن بادی پب از واکسیناسیون در ب

.فرد حاصل شود

کل ی واکس   آنفل وانزا جه ت     بطور 
ه که ابتال ب  )های در معرض خطر گروه 

آنفلوانزا در آنان ب ا عوا    س نگی    
گ روه ه ای در   و ( اس ت تری هم راه  
که ب ه دلی ل مش اغل    )معرض تماس

خاص، بیش تر در مع رض اب تالء ب ه     
.گرددتجویز می (  راردارندبیماری 

ا آنجایی که تولید واکس   در دنی   از 
جمعیت جهان % 5محدود است و تنها 

تیدسترسی به واکس  دارند لذا بایس
یز تج و مطابق اندیکاسیون واکس  را 

.نمود
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خطرمعرض افراد در 
(سال50افراد باالی )سالمندان -1

آنو کارکنان ساکنی   آسایشگاه ها  

بیماری های بیماران  موتال  به    –2
بجز )  مزم  آس   ،    لوی و عرو ی   

،کلیوی خونی، (هایپرتانسیون 
(دیابت)، متابولی  ،کودی 

تنفسی بیماریهای سیست  -3

،ص رعی  بیماریهای احتقانی، صدمات نخاعی، اخ تالالت  
عضالنیعصوی اختالالت 

مادران باردار-4

ماهۀ دوم و سوم حاملگی آنان مقارن با فص ل ش یوع   سه 
.آنفلوانزا می باشد

س اله ای ک ه   18ماهه ت ا  6و نوجوانان کودکان -5

.تحت درمان طوالنی مدت با آسپری  می باشند

ساله5ماه تا 6کودکان -6
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تماسمعرض در افراد 
مراکز ارائه کنن ده خ دمات   کارمندان 
درمانیبهداشتی و 

ی   پزش  ، دندانپزش  ،تکنس
ما علوم آزمایشگاه ،  پرستار ، ما
، تکنسی  اتاق عم ل ، بهی ار ،  

کم  بهیار

درم انی خ دمت دهن ده در    نیروهای 
خطرمنازل افراد در معرض 

تکنسی  های اور انب

اف راد  ( شامل کودکان)خانواده اعضای 
خطردر معرض 

ای گروه های فوق برواکسیناسیون
ه بآنفلوآنزا کاهش سرایت ویروس 

افرادی که ج زو اف راد در مع رض    
.خطر هستند توصیه می گردد 

ر ب  آنفل  وآنزا واکس    گیرن  دگان 
اساس میزان موج ودی واکس   و   
ر سایر مولفه های بهداش تی کش و  

کش  وری علم  ی توس  ب کمیت  ه 
م ی  تعی ی   در هر س ال  آنفلوآنزا 
.گردند
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دوز واکس  گروه سنی

ی  دوز کامل بالغی  و کودکان 
سال13باالی 

با فاصلهکاملدو دوز 
هفته6تا 4

سال13تا 4کودکان 
اولی  بار

با فاصلهنصفه دو دوز
هفته6تا 4

سال  4ماه تا 6کودکان 
اولی  بار

گردداساس جدول زیر تجویز می واکس  بر میزان دوز 
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Dentistry school 2واکس  آنفلوآنزا باید در دمای
درج  ه س  انتی گ  راد و در 8ت  ا 

طوقه میانی یخچ ال مخص وص   
.گرددواکس  نگهداری 

ک  ه در ای  ران م  ورد واکس  نی 
استفاده  رار م ی گی رد ش امل    

بوده و ب ه  ویروس های غیرفعال 
. م  ی باش  د تزریق  یش  کل 

واکسیناسیون مادر منعی جه ت 
شیردهی به نوزاد نمی باشد

عوارض
. عارض ه چن دانی ن دارد   عموماً 

حساس یت  تخ   م رغ   افرادی که به 
دریاف ت دارند نواید ای   واکس   را   

ی اجزاافرادی که به همچنی  . نمایند
ر حساسیت دارند نیز ب ا نظ   واکس  

.پزش  باید واکسینه شوند
درد ،س  فتی،  رم  زی، س  وزش
،ش وك  ،عالئ  عمومی ،ت  ،عضالنی
گیل  باره

واح د  موارد بروز حساسیت باید ب ه  
.گزارش شودمدیریت بیماری ها 
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استفاده از داروهای ضدویروسی 
باالریس  افراد با 
وز فیو ر شدید از جمل ه  ریوی لوی بیماران 

ه ا  بدخیمی،( ایدز )ایمنی ، نق  کیستی  
اء استخوان یا اعض  پیوند، (لنفوم ، لوسمی)
ب ه  )  تا زمان تأثیر واکس  کموپروفیالکسی .

افراد (. یابدادامه می روز 14تا 10ملالعنوان 
به ت حساسی)دچار نق  ایمنی که به دلیلی 

ا آنفل وانز واکس      ادر نیس تند   (تخ  مرغ
.دریافت نمایند



در نهایت
وی  روس 3در براب  ر ( واکس    ه  ای س  ه  رفیت  ی) واکس    ه  ای مرس  وم 

و وی   روس A(H3N2 )، وی   روس آنفل   وانزای A(H1N1 )آنفل   وانزای
و واکس  های چهار  رفیتی بر علی ه وی روس   ( Brisbaneسوش)Bآنفلوانزای

( Phuketس وش ) Bهای گفته شده به اضافه نوع دیگری از ویروس آنفلوانزای
.ایمنی ایجاد می کنند
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:با تشکر از 
جناب آ ای دکتر منصوریان ریاست محترم امور اداری و مالی دانشکده

سرکار عالی خان  دکتر سیادت معاونت محترم آموزشی
سرکار عالی خان  محجوب همکار محترم واحد فوریت های پزشکی
سرکار عالی خان  نعیمی منش همکار محترم واحد کنترل عفونت



ان تقدیم به اساتید ، همکاران ، دانشجوی
دانشکده دندانپزشکی

و به
شهداطیبه ارواح


