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  :مقدمه 

آنفلوانزا يك بيماري حاد تنفسي است كه از عفونت با ويروس هاي آنفلوانزا ناشي 
بيماري ، دستگاه تنفسي فوقاني و يا تحتاني را درگير كرده، اغلب با نشانه .مي شود 

همه . همراه است ها و عالئم سيستميك مثل تب، سردرد،درد عضالني و ضعف
زمستان ديده مي گيري هاي بيماري گسترش وشدت متغيري داشته وتقريبا در هر 

اين همه گيري ها اغلب به علت عوارض ريوي باعث ايجاد امراض قابل توجهي . شوند
در جمعيت عمومي شده ، ميزان مرگ و مير در بيماران پر خطر را افزايش مي 

ص -12فصل -1374-  دكتر عليرضا يلدا - سونبيماري هاي ويروسي هاري.( دهند 
141(  

در مواردي كه عارضه اي حاصل نشده باشد اغلب در طي يك هفته به طور كامل و 
- » بيماري هاي ويروسي«بيماري هاي عفوني در ايران .(خود به خود بهبود مي يابد 

  )345 ص -2فصل-1372-دكتر اسماعيل صائبي
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  :تاريخچه 

مشابه آنفلوانزا از نظر بالينی  ، توصيف يک بيماری در نوشته های قديمی
 بار ٣١اين بيماران ميالدی اپيدمی ١۵١٠تا سال . اپيدميولوژی وجود داردو

شايد به علت فاجعه بزرگی که از . گزارش شده است و به تلخی از آن نام برده اند
 را روی آن اين بيماری در جهان آن روز دامنگير شده بود اسم ايتاليايی آنفلوانزا

در پاندمی آنفلوانزا در . مفهوم اين نام بالی آسمانی و يا نفوذ سرماست . گذارده اند
 در سرم خون افرادی که A2 ، آنتی کور مربوط به ويروس آنفلوآنزا ١٨٨٩سال 

فت گرديد و لذا احتمال دارد که ويروس در همه گيری به بيماری مبتال شدند،يا
  .مين سوش بوده است  ه١٩۵٧ و ١٨٨٩عامل در سال 

با استفاده از جنين تخم مرغ و روش های هماگلوتيناسيون ، پيشرفت سريعی در 
 تاثير واکسيناسيون به ١٩۴٣در سال . شناخت اين ويروس ها حاصل گرديد 

 و تغيير در ١٩۴٧ در A-1وضوح مشاهده گرديد اما ظهور آنفلوانزای سوش 
 در Bتغيير ديگر در آنفلوانزای .تر کرد  مسئله را پيچيده ١٩۵۴ در Bآنفلوانزای 

 بيماري .( ظاهر شد ١٩۶٨ در A اتفاق افتاد و انواع هنگ کنگی آنفلوانزای ١٩۶٢
 ص - 2فصل-1372- دكتر اسماعيل صائبي-» بيماري هاي ويروسي«هاي عفوني در ايران 

346 -345(  
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  :اتيولوژی 

. س ها به حساب می آيندميکسو ويروويروس های آنفلوانزا جز خانواده ی ارتو
 بر اساس مشخصات آنتی ژنی Cيا A،Bتقسيم بندی ويروس های آنفلوانزا به 

صورت ) M(و ماتريکس ) NP(آنتی ژن های پروتئين های نوکلئو پروتئين 
 مجددا بر اساس آنتی ژن های سطحی Aويروس های آنفلوآنزای .می گيرد

بيماري هاي ويروسي (. شوندتقسيم می) N(و نور آمينيداز ) H(هماگلوتينين 
   )141ص - 12فصل -1374-  دكتر عليرضا يلدا - هاريسون

-GOOGLE).سه نوع اصلي ويروس ها توانايي جهش به انواع گوناگوني را دارند

WWW.DANESHKADE.COM-1385) 

اغلب اطالعات بيولوژي مولكولي ويروس هاي آنفلوانزا از بررسي ويروس هاي 
و Bويروس هاي انفلوانزاي در مورد چرخه ي همانند سازي  بدست آمده و Aآنفلوانزا

Cاز لحاظ مورفولوزي ويروس هاي آنفلوانزاي .  اطالعات كمتري در دست است
A،B،Cژنوم ويروس آنفلوانزاي .  مشابه يكديگرندA شامل هشت جز تك رشته اي از 

RNA ويروسي است كه جهت پروتئين هاي ساختماني و غير ساختماني رمز دهي 
چون ژنوم قطعه قطعه است لذا فرصت آرايش مجدد ژن ها در طي . مي شوند 

عفونت بسيار زياد است و اين آرايش مجدد اغلب در طي عفونت سلول هايي كه 
  . دارند ، رخ مي دهد Aبيش از يك ويروس آنفلوانزاي 
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  :اپيدميولوژی 

روز بيماری در انتقال ويروس در جامعه سريع است به طوری که بيترين ميزان ب
 هفته از شروع بيماری در جامعه رخ می دهد ٣تا ٢عرض 

.(IR.IRIB.WWW)  

همه گيری های آنفلوانزا هر سال رخ می دهد ولی وسعت و شدت آنها با يکديگر 
فصل -1374- دكتر عليرضا يلدا -بيماري هاي ويروسي هاريسون ( .متفاوت است 

  )141ص - 12

انتقال ويروس آنفلوانزا از طريق ترشحات تنفسي و از شخص بيمار به فرد سالم حساس 
خصوصيات اپيدميولوژيك آنفلوانزا بر خصوصيات چندي از جمله .صورت مي پذيرد

وجود مقادير فراوان ويروس در ترشحات مجاري تنفسي افراد مبتال،طبيعت ناپايدار 
وره نهفتگي كوتاه و ظرفيت تغييرات سريع آنتي ژني ايمني بعد از ابتال به عفونت ، د

اين عوامل مي توانند به سرعت سبب انتشار بيماري در يك جامعه و يا .استوار است
وسايل انتقال ويروس و تعداد افراد مناطق دور از آن گردند و البته اين مسئله به 

  .حساس در هر منطقه نيز بستگي دارد

زا در اپيدمي هاي مختلف بر اساس درجه تجمع و وضعيت ميزان موارد باليني آنفلوان
 درصد افراد مبتال تظاهرات 50حدود .ايمني جمعيت در معرض خطر ،متفاوت است

بيماري هاي «بيماري هاي عفوني در ايران .(  .باليني دارند و بقيه فاقد نشانه هستند
  )352 ص -2فصل-1372-دكتر اسماعيل صائبي- » ويروسي

هاي هر همه گيري ، افزايش موارد مرگ ناشي از همه پنوموني و آنفلوانزا معموال در انت
 درصد 20 تا 10اين تعداد در موارد متفاوت متغيير بوده ولي اغلب بين . وجوددارد

- 1374- دكتر عليرضا يلدا -بيماري هاي ويروسي هاريسون ( .جمعيت عمومي است
   )144ص -12فصل 
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  :پاتولوژي 
زا عفونت اپيتليوم دستگاه تنفسي با ويروس آنفلوانزاست كه از  پيامد آنفلوانناولي

اين انتقال .ترشحات تنفسي افرادي كه داراي عفونت حاد مي باشند كسب مي شود
تقريبا در تمام موارد از طريق ذرات ريز ايجاد شده توسط سرفه و عطسه صورت مي 

شخصي و حتي لباس گيرد ولي انتقال از طريق تماس دست با دست و ساير تماسهاي 
-1374- دكتر عليرضا يلدا - بيماري هاي ويروسي هاريسون ( .نيز امكان پذير است

  )145ص -12فصل 

  

  :تظاهرات باليني 
اغلب از آنفلوانزا به عنوان يك بيماري با شروع ناگهاني عالئم سيستميك مثل سردرد، 

فه و گلودرد ياد تب،لرز،درد عضالني يا بيقراري و نشانه هاي تنفسي به خصوص سر
در بسياري از موارد ،شروع بيماري به حدي ناگهاني است كه بيماران مي .شده است

 -بيماري هاي ويروسي هاريسون. ( توانند زمان دقيق شروع بيماري را به خاطر بياورند
   )146ص - 12فصل -1374- دكتر عليرضا يلدا 

ه سانتيگراد وجود  درج38- 41در اغلب مواردي كه به پزشك مراجعه ميشود،تب 
 ساعت اول بيماري باال مي رود و معموال متعاقب آن 24حرارت بدن سريعا در طي .رداد

البته گاهي تب ممكن است تا . روز شاهد خواهيم بود2- 3رفع تدريجي تب را در طي 
تب و لرز شكايت دارند ولي لرز واقعي نادر بيمارن از احساس .يك هفته نيز طول بكشد 

درد عضالني .سردرد عمومي يا در ناحيه پيشاني اغلب يك شكايت آزاردهنده است. است
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در هر قسمت بدن ممكن است ديده شود اما شايعترين محل آن ساق پا و ناحيه كمري 
شكايات تنفسي اغلب بعد از .درد مفصلي نيز ممكن است ديده شود. خاجي است–

بسياري از بيماران از گلودرد يا سرفه .فروكش كردن عالئم سيستميك ،بارزتر مي شوند
مداوم كه يك هفته يا بيشتر طول كشيده و اغلب همراه با احساس ناراحتي در ناحيه 

نشانه ه و عالئم چشمي شامل درد در حركات چشم .زير جناق سينه است،شكايت دارند
  .،فتوفوبي و سوزش چشم است

 روز فروكش ميكندو اغلب 2-5لوانزاي بدون عارضه،بيماري حاد معموال در طي در انف
در عده كمي به خصوص در .بيماران در عرض يك هفته به ميزان زيادي بهبود مي يابند

افراد مسن عالئم ضعف و سستي ممكن است تا چند هفته ادامه يابند و باعث تاخير در 
سيب شناسي اين ضعف ناشناخته اساس آ.برگشت فرد به فعاليت عادي شوند

اختالالت ريوي ممكن است تا چند هفته بعد از آنفلوانزاي بدون عارضه نيز ادامه .است
ص -12فصل -1374- دكتر عليرضا يلدا -بيماري هاي ويروسي هاريسون. ( داشته باشد

147(   
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  :عوارض آنفلوانزا 

رض بيماري شامل عفونت ريوي عواساير .شايعترين عارضه آنفلوانزا پنوموني مي باشد
ميكروبي و از دست دادن آب بدن و همچنين تشديد بيماريهاي مزمن مانند نارسائي 

 . آسم و ديابت مي باشد،هاي قلبي

بيماري سيستم عصبي مركزي مثل انسفاليت و سندرم گلين باره نيز در طي آنفلوانزا  
الذكر را درگير مي كند ، عالوه بر عوارضي كه اعضاي اختصاصي فوق .ديده شده است

در هر همه گيري آنفلوانزا تعدادي از افراد مسن و ساير افراد در معرض خطر ، به 
بيماري مبتال و نهايتا دچار تخريب تدريجي در اعمال كليه ،ريه و قلب و عروق مي 
شوند كه در مواردي نيز به تغييرات غير قابل برگشت و مرگ منتهي ميشود كه اين 

 ( .  افزوده مي شودA به تلفات كلي ناشي از همه گيري هاي آنفلوانزاي موارد نيز
   )150ص - 12فصل -1374-  دكتر عليرضا يلدا - بيماري هاي ويروسي هاريسون

  

  

  

  

  

  



 
 

11 

  :يافته هاي آزمايشگاهي 

برخي موارد لوكوپني و تعداد . فرمول و شمارش خون در حد طبيعي استدر اكثر موارد 
مي دهند و البته در صورت اضافه شدن عفونت ثانوي لكوسيتوز كمتري لكوسيتوز نشان 
سديمانتاسيون افزايش مي يابد و ممكن است آلبومينوري ناشي . مشخص پيدا مي شود

  .از تب وجود داشته باشد

در پنوموني اوليه حاصل از .اكثر موارد در راديوگرافي ريه انفيلتراسيون وجود ندارد
. وجود دارد كه با افزايش سديمانتاسيون همراه نيستويروس آنفلوانزا، لوكوسيتوز 

  .  خون شرياني كاهش مي يابندPHاكسي هموگلوبين و 

جهت تاييد تشخيص باليني مي توان ويروس را از ترشحات حلق و بيني يا خلط جدا و 
تهيه نمونه بايد حداكثر تا سه روز پس .از نظر تيپ و سوش جديد مورد بررسي قرار داد

 بيماري هاي عفوني در ايران  (.يماري انجام و بالفاصله آزمايش شود از شروع ب
  )359 ص- 2فصل-1372- دكتر اسماعيل صائبي- » بيماري هاي ويروسي«
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  :پيش آگهي 

دوره . بهبودي از آنفلوانزاي بدون عارضه ،كامل است و ظرف يك هفته حاصل مي شود
ن بخصوص در افراد مسن ادامه نقاهت گاهي طوالني است و به صورت ضعف و دپرسيو

  . مي يابد

اشخاص جوان سالم مبتال به آنفلوانزا در عمل به سرعت و بدون عارضه بهبود مي يابند 
اگر چه در همين گروه نيز درصد كمي دچار عوارض شديد و گاهي اوقات كشنده مي 

 عفونت گردند كه در تعداد زيادي از آنها، افزايش بيماري زايي ويروس يا اضافه شدن
از آنجا كه بسياري از عوارض شديد به علت پنوموني باكتريال . ثانوي مسئول هستند

است پيش پاگهي بستگي به زمان تشخيص ، ارگانيسم مسئول و حساسيت آن به 
خطير گروههاي خاص در معرض خطر كه بشتر دچار عوارض .داروي ضد ميكروبي دارد 

  :شوند عبارتند از نظير پنوموني و موارد كشنده بيماري مي 

 .آنهايي كه دچار بيماري هاي روماتيسمي قلب بخصوص تنگي ميترال هستند .1

 افراد مسن مبتال به آرتريواسكلروز و هيپرتانسيون  .2

 مبتاليان به عوارض مزمن ريوي نظير آسم ، برونشيت .3

 مبتاليان به ديابت و بيماري آديسون  .4

 بيماري هاي مزمن كليه .5

 آنمي شديد و مزمن .6

 .ي كه مكانيسم هاي ايمني بددن را مختل مي كنندعوامل .7
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در تمام اين افراد خطر به حدي است كه واكسيناسيون آنفلوانزا توسط كميته بهداشت 
بيماري « بيماري هاي عفوني در ايران  (.عمومي ايالت متحده آمريكا توصيه شده است

  ) 361 ص -2فصل-1372- دكتر اسماعيل صائبي- » هاي ويروسي

  

  :درمان 

در مواردي كه عارضه وجود ندارد، استراحت در بستر و مصرف داروهاي ضد درد وتب 
وقتي تب . خواهند بود وكدئين از اين نظر داروي مفيدي است بر تنها اقدامات درماني 

طوالني شود يا استفراغ شديد وجود دارد بايد تنظيم آب و الكتروليت مورد توجه قرار 
  . و هذيان شديد است نياز به داروي آرام بخش خواهد بود در مواردي كه بيقراري.گيرد 

تشخيص زودرس و درمان عوارض آنفلوانزا مهمترين اصول درمني هستند كليه بيماران 
بايد در مرحله تبدار روزانه مورد معاينه قرار گيرند تا تشخيص عفونت ثانوي هر چه 

  .زودتر داده شود 

مل صحيحي نيست و موجب پيدايش سوش تجيز آنتي بيوتيك به عنوان پيشگيري ع
 بيماري هاي عفوني در  (.هاي مقاوم مي گردد كه درمان آنها به مراتب دشوارتر است 

   )362 ص- 2فصل- 1372-دكتر اسماعيل صائبي- » بيماري هاي ويروسي«ايران 
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  :پيشگيري

 مي مهمترين روش پيشگيري در آنفلوانزا دريافت واكسن آنفلوانزا در پاييز هر سال
  .البته رفتارهاي سالم بهداشتي نيز در پيشگيري از آنفلوانزا نقش بسزايي دارد . باشد

در نايت داروهاي ضد ويروسي مي تواند جهت پيشگيري از انتشار اين بيماري مورد 
  (IR.IRIB.WWW) .استفاده قرار گيرد 

که ممکن است به معنی پايان تزريق های اخيرا آزمايش يک واکسن آنفلوانزا 
ساالنه برای جلوگيری از اين بيماری باشد به روی داوطلبان بريتانيايی آغاز شده 

  .است 

اين واکسن در مقايسه با نمونه های قبلی ، بخش متفاوتی از ويروس را هدف می 
تازه گيرد به طوريکه ديگر الزم نخواهد بود هر سال برای مطابقت با نمونه های 

  .دستکاری شود 

ساخته شده موفق باشد ، می اگر اين واکسن که توسط محققان دانشگاه آکسفورد 
تواند سالحی موثر در جريان يک اپيدمی گسترده 

 (COM.BBCPERSIAN.WWW-2008).باشد
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