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 تعریف ابندایی

را برای « آنفلوانزا»آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است که بخش های باالیی مجراهای تنفسی را درگیر می کند. اغلب مردم، واژه 

 هر بیماری خفیف مانند

 

 

ا برخی عالئم آنها مشترک است. اما در حقیقت، آنفلوانزا نباید با سرماخوردگی اشتباه شود. عالئم سرماخوردگی به کار می برند زیر

 .آنفلوانزا اغلب از سرماخوردگی شدیدتر و مدت آن طوالنی تر است

گوش، عفونت بیشتر مردم بدون مشکل جدی از این بیماری رهایی می یابند، اما گاهی بیماری به عفونت باکتریایی، از جمله عفونت 

البته، با نگهداری مناسب از بیمار در خانه می توان از این عفونت ها  .سینوس ها یا عفونت مجراهای تنفسی)برونشیت( می انجامد

پیشگیری کرد. در برخی بیماران ممکن است عفونت های دردسر سازتری به وجود بیاید. بیمارانی که در خطر چنین عفونتی هستند 

ساله یا بیش تر و کسانی که ناراحتی های پزشکی  ۵۶بچه های کم سن، بزرگساالن  :ستان بستری شوند، عبارتند ازو باید در بیمار

 .جدی دارند

 

تقسیم شده  A,B,C(ست که خود به سه گونه مختلف یعنی آنفوآلنزای  OrthomyxoVirusویروس انفوالنزا از خانواده ارتو میکسو ویروسها) 

قرار گرفته است.این ویروس به مانند بسیاری از ویروس های دیگر در  Envelopeمی باشد که در داخل  RNAیروس است.ماده ژنتیکی این و

 خود دارای مولوکولهایی گلیکوپروتئینی است که نقش مهمی در بیماریزایی آن دارد.  Envelopeسطح 

ویژگی آنتی ژنیک شیفت یا تغییر آنتی ژنهای سطحی خود  HIVمانند هم چنین این ویروس نیز به مانند معدود میکروارگانیسمهای موفق بیماریزا 

نیز  را دارد همین امر باعث شده است که تالشها در زمینه ساخت واکسن برای آن تا حدودی با شکست روبرو شود. البته در این زمینه موفقیتهایی

 مانند عامل سرخک و فلج اطفال و...موفقیت نسبتا کمی است. به دست آمده که در مقایسه با واکسنهای ساخته شده برای ویروسهای دیگر 

این ویژگی مشکل بزرگتری نیز به وجود آورده که بروز نمونه های جدید از این ویروس است که منجر به بروز پآندمی هایی می گردد.که از 

 ه بسیاری را به کام مرگ فرو کشید.اشاره کرد ک 9191-9191یا پاندمی سال  9191-9191جمله ان ها می توان به پاندمی سال 

http://www.funsara.com/
http://www.funsara.com/
http://www.funsara.com/
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 :عوامل ایجاد آنفلوانزا

عامل همه گیری ساالنه ای است که  a ، باعث ایجاد این بیماری می شوند. به طور معمول نوع b و a دو نوع ویروس آنفلوانزای

اولی تفاوت دارند اما برخی از رخ می دهد. این ویروس ها پیوسته تغییر می کنند و سوش هایی را تولید می کنند که با ویروس 

ویژگی های آن را حفظ کرده اند. سوش های ویروس آنفلوانزا که باعث بیماری می شوند ممکن است از سالی به سال دیگر تفاوت 

 .داشته باشد

 

 morbidityاره کرد که باعث با شروع فصل سرما بروز بیماری های تنفسی افزایش چشمگیری پیدا می کند.در میان انها می توان به انفوالنزا اش

شده وصدمات بهداشتی واقتصادی زیادی را به جامعه انسانی تحمیل می کند. بنابراین شناخت بعضی از ویژگی های ویروس  mortalityوگاها 

 عامل بیماری و سیر بالینی بیماری و نیز داروهای مورد استفاده در مورد آن خالی از لطف نیست

 
 :عالئم آنفلوانزا

نشانه های آنفلوانزا می توان به تب، بدن درد، سردرد، سرفه های خشک و گلودرد اشاره نمود. همچنین ممکن است  از
هفته  ۲تا  ۱روز ادامه دارند اما ممکن است  ۴تا  ۳این عالئم، معموال  .شما احساس خستگی و کاهش اشتها داشته باشید

 .دیگر طول بکشد تا بیماری به طور کامل بهبود یابد
روز است؛ یعنی از زمانی که فرد در معرض ویروس )افراد مبتال به آنفلوانزا( قرار  ۴تا  ۱دوره کمون این بیماری نیز 

روز طول می کشد ۴تا  ۱می گیرد تا زمان بروز عالئم  . 
باردار، از جمله افرادی که در معرض خطر بیشتری نسبت به ویروس آنفلوانزا قرار دارند می توان به کودکان، زنان 

 .افراد سالمند و افراد با سیستم ایمنی ضعیف اشاره نمود
 

 :تشخیص آنفلوانزا
پزشکان به طور معمول آنفلوانزا را از روی نشانه های آن تشخیص می دهند، به ویژه اگر موردهای مشابه زیادی از 

د. در برخی موارد، ممکن است پزشک بیماری در جامعه دیده شود و مرکز بهداشت منطقه شیوع بیماری را تایید کرده باش
 .با استفاده از آزمایش خون، نوع ویروس آنفلوانزا را تشخیص دهد

 
 :درمان آنفلوانزا

مراقبت و استراحت در خانه همه آن چیزی است که برای تسکین نشانه های آنفلوانزا نیاز است. باوجود این، داروهای ضد 
نشانه ها نیز وجود دارد. این داروها به ویژه برای کسانی که خطر شدت ویروس برای کاهش مدت زمان بیماری و شدت 

گرفتن پیامدهای بیماری در آنان باالست، مفید هستند. مصرف این داروها را طی دو روز پس از بروز نخستین نشانه ها 
 .(باید آغاز کرد )البته زیر نظر پزشک

راحت و نوشیدن مایعات فراوان نیاز استعالوه بر آن، برای بهبودی بیماری آنفلوانزا، به است همچنین شستن دست و  .
 .صورت و پاشویه، البته نه با آب بسیار سرد، به کاهش تب کمک می کند

 
 :پیشگیری از آنفلوانزا

این واکسن به بدن شما تزریق  .شما با واکسینه شدن ساالنه علیه ویروس آنفلوانزا می توانید از این بیماری پیشگیری کنید
ی شود و بهترین زمان برای این کار، فصل پاییز استم  
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سال  ۱۱همه گیری گسترده آنفلوانزا در پی تغییرهای شگرف در ویروس آنفلوانزا رخ می دهد. این همه گیری حدود هر  -
 .رخ می دهد

از سرفه یا عطسه دیگران، چیزهایی  ویروس سرماخوردگی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. قطره های کوچکی -
مانند دستمال که به مایع بینی یا گلوی فرد بیمار آلوده شده باشد یا تماس با دست آلوده فرد مبتال، می تواند شما را بیمار 

 .کند. از این رو، شستن دست ها، به ویژه طی زمستان، سفارش شده است
ن نیز به پیشگیری از بیماری کمک می کند. احتمال اینکه ویروس از دور نگه داشتن دست ها از بینی، چشم ها و دها -

 .این راه ها به بدن شما وارد شود، زیاد است
ورزش منظم، غذای مناسب، سیگار نکشیدن به پیشگیری از آنفلوانزا کمک می کند. دود سیگار به پوشش مجراهای  -

حساس می کندتنفسی و شش ها آسیب می رساند و آنها را به ویروس  . 
روز فروکش می کند. البته، خستگی آن ممکن است ادامه داشته باشد. گاهی ممکن  ۷تا  ۶آنفلوانزا به طور معمول طی  -
است به عفونت های باکتریایی نیز دچار شوید که در این صورت باید بی درنگ به پزشک مراجعه کنید. عفونت گوش، 

ی عفونت باکتریایی استمجراهای تنفسی و سینوس ها از نشانه ها . 
شما با مصرف آنتی بیوتیک نمی توانید از این بیماری پیشگیری یا آن را درمان کنید. آنتی بیوتیک ها برای مبارزه با  -

 .باکتری ها مناسب هستند و روی ویروس ها اثری ندارند. البته، آنتی بیوتیک ها باید همواره با نظر پزشک مصرف شوند
تامین ها و مواد معدنی، مانند مکمل های ویتامینمصرف فراوان وی -  c  و روی یا داروهای گیاهی به درمان یا پیشگیری

 .از آنفلوانزا کمک نمی کنند و بهتر است به رژیم غذایی سالم توجه بیشتری داشته باشیم
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یم جزیی و ضعیف مانند یک سرماخوردگی خفیف تا موارد شدید همراه با گلو این بیماری دارای طیف وسیعی از عال یم است که میتواند از عال

ن ان درد و تب باال و نشانه های مختلف تنفسی خود را نشان دهد نکته مهم در مورد عالئم ان بروز ناگهانی انهاست به گونه ای که گاه شخص زما

 را هم به خاطر می اورد. 

درد و احساس خستگی مفرط شایع تر از بقیه میباشد.سردرد این بیماران معموال به صورت ژنرال ویا در میان این عالئم سردرد , تب, گلو,

 فرونتال میباشد. 

روز به طول میانجامد و سپس در طی روزهای اینده به تدریج  8تا2هم میرسد که معموال  C 19-81تب در این افراد معموال باالست وحدود 

هفته نیز ادامه پیدا میکند گلو درد نیز معموال پس از بروز عالئم سیستمیک نمایان می شود وفرد در قسمت جناغ  کاهش می یابد. اما گاهی تا یک

ور بودن سینه احساس ناراحتی می کند البته باید توجه داشت در معاینه گلو بیمار گاهی چیزی یافت نمی شود.دراین بیماران عالئم چشمی مانند دردا

روز بهبود پیدا می کندو فرد پس از یک  5تا 2وبیا وسوزش چشم ها دیده می شود. اگر عارضه ای دیده نشود بیمار پس از حرکات چشم و نیز فتوف

این هفته به فعالیت طبیعی خود باز میگرد.البته در گروه خاصی مانند سالمندان ممکن است دوره بیماری تا هفته ها نیز طول بکشد.گاهی اوقات 

رضی است که از مهترین ان ها می توان از پنومونی ویروسی اولیه و پنومونی باکتلایر ثانویه و نیز پنومونی مشترک نام برد. بیماری همراه با عوا

که نوع ویروسی اولیه ان خطر ناکتر است . که در ان تب بیمار باال و دائمی است و در ضمن شخص دچار تنگی نفس و نیز سیانوز می شود. به 

شود که البته در صورت دیده شدن خونی است . اما شایع ترین عارضه بروز پنومونی مشترک می باشد که از نظر سیر ندرت خلط دیده می 

 بیماری مانند باالست. 

 تشخیص افتراقی بر اساس یافته های بالینی مشکل است اما امروزه به مدد تکنیک های ازمایشگاهی این کار اسان شده است.
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 مت ویروس به دارو: مقاو

مورد  Aبه منظور پیشگیري از درمان آنفوالنزاي نوع  Amantadine  ,rimantadineهمان طور که گفته شد بیش از سه دهه است داروهاي 

م گرفت انجا 9115ه اي جمع اوري شده در سال  گیرند آخرین مطالعه در مورد مقاومت این ویروس به دارو كه بر روي نمونه استفاده قرار مي

 درصد داراي ویروس آنفوالنزاي در حال گردش در جهان بود.  9نشاندهنده مقاومت كمتر از 

هاي جمع اوري شده از سراسر دنیا را در خالل  اي بر روي نمونه به منظور به روز كردن اطالعات، پژوهشگران در صدد برآمدند كه مطالعه

فرستاده شده بود را انجام بدهند براي  CDCاري آنفوالنزاي سازمان بهداشت جهاني در مارس كه به مركز همك 2005اكتبر تا  9111سالهاي 

( پرداختند كه مبین مقاومت  H3N2از آنها از نوع  9521نمونه از آنفوالنزاي جدا شده ) 6919این منظور آنها به بررسي تغییرات اسید آمینه در 

درصد از آن مربوط به موارد جدا شده از  11ه اي مذكور مشاهده شد كه  دارو در میان نمونه درصد مقاومت 9ویروس به این دو دارو بود. تقریباً 

 989درصد مقاومت ژنوتیپي به دارو در میان  95به بعد بود. در ایاالت متحده قریب  2008ه اي مربوط به فصل شیوع آنفوالنزا از سال  نمونه

 2001هاي مقاوم به سرعت باال رفته و به سطوح باالیي در  دیده شد. درصد نمونه 2005تا مارس  2001عدد ویروس جمع آوري شده از اكتبر 

مورد جدا  169درصد از  26درصد( رسید. در آسیا 95درصد( و كره جنوبي )28درصد( و تایوان ) 60درصد( و هنگ كنگ ) 61در چین )

 ر سید.  درصد مي 8و قبل ازآن به كمتر از  2009سال  به دارو مقاومت نشان دادند. در حالي كه این رقم در 2001شده در سال 

( گواه این  Case historyدرصد گزارش شد. در ضمن بررسي تاریخچه بیماران )  1، 2001میزان كلي مقاومت در ایاالت متحده در سال 

یي به كشورهاي آسیا داشته و یا با مسافران امده از مطلب بود كه تعداد كمي از این افراد تحت درمان با داروهاي فوق قرار گرفته و یا اخیراً سفرها

در بسیاري از كشورها مثل چین و روسیه و غیره به منظور  Amantadine, rimantadineاین كشورها در تماس بودند این دو دارو یعني 

درصد  80كنند مقاومت تا حدود  ف ميدرمان سرما خوردگي بدون نیاز به تجویز پزشك در دسترس عموم است. در افرادي كه این دارو را مصر

هاي انساني نیز دیده شده است. متخصصان این  هم باال رفته است. در مطالعات اخیر مقاومت این دارو را در مقابله به ویروس جدا شده از نمونه

 ري صورت بگیرد.هاي بیشت مطالعه بر این باورند كه باید به منظور كنترل مقاومت و نیز كنترل توزیع این دارو مراقبت

 


