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مختصـر  هایی نظیر سرماخوردگی و آنفوالنزا، مقاله این شماره را به بررسـی  سال و شیوع ابتال به بیماريد با توجه به آغاز فصول سر
نفوالنزا ایجاد آنفوالنزا یک بیماري مسري تنفسی است و توسط ویروس آ. ایمآنفوالنزاي فصلی اختصاص دادهآنفوالنزا و به طور ویژه 

حتی تا مـوارد کشـنده  تعداد مبتالیان و نیز شدت عوارضشگیري، وسعت و و همهبیماري آنفوالنزا به جهت سرعت انتشار. شودمی
.بسیار مورد توجه است

هـاي ایـن خـانواده کـروي و     ویـروس . ویریده اسـت آنفـوالنزا از خـانواده ارتومیکسـو   عامل عفونـت آنفـوالنزا، ویـروس   عامل بیماري
خـانواده  . باشـند اي مـی رشـته تـک RNAنـانومتر هسـتند کـه داراي ژنـومی بصـورت      120تـا  80پلئومورفیک با قطـري حـدود   

هسـتند کـه سـه مـورد اول در     Isavirusو A،B،C،Togotovirusآنفـوالنزاي  : باشدمیجنس5ویریده شامل ارتومیکسو
در .شـود مـی مشـاهده گیـر  تکوايمنطقهکوچک،وسیع،هايگیريهمهگیر،آنفوالنزا به اشکال جهان. باشندزا میانسان بیماري

به میزان کمتر و Bمسئولیت اصلی را دارد، تیپ H1N1،H2N2 ،H3N2با سه زیرگونه Aگیري گسترده آنفوالنزا، تیپ همه
.هاي کوچک سهیم هستندگیريگیري یا همهدر تکCنهایتاً تیپ 

و تشخیصعالئم

سـردرد و  ،بریـزش یـا گرفتگـی بینـی، بـدن درد     آ، سوزش گلو، سرفهنفوالنزا اغلب عالئمی مثل تب و لرز،آبطور کلّی افراد مبتال به 
بیمـاري  .تـر اسـت  بزرگساالن شـایع برخی افراد نیز اسهال و استفراغ هم دارند که در کودکان نسبت به . کنندخستگی را تجربه می

.ض تقسیم کردتوان به دو دسته آنفوالنزاي بدون عوارض و آنفوالنزاي همراه با عواربر اساس عالئم و عوارض میآنفوالنزا را 

عضـالنی  درد،سـردرد شـود؛ تـب، لـرز،   آنفوالنزاي بدون عارضه که بعد از یک تا سه روز دوره کمون عالئم بطور ناگهانی شروع مـی 
درد شدید عضالت چشم که بـا حرکـت دادن چشـم    ،حالی، درد مفاصلها و عضالت ناحیه پشت و کاهش اشتها و بیبخصوص اندام

گلـو  ،سرفه خشـک .کشندنفوالنزا هستند و حدود سه روز طول میآبریزش چشم و سوزش چشم از عالئم عمومی آشود، بیشتر می
گرفتگی صدا و گلو درد از شروع بیماري وجود دارند و تا سه چهـار روز بعـد از   . درد، گرفتگی و التهاب بینی از عالئم تنفسی هستند

الغین معموال تب ب. نفوالنزاست و با سوزش زیر جناق سینه همراه استآمت ترین عالسرفه سخت. تب همچنان باقی هستندفروکش
.حالی دارند و عالئم تنفسی مشخصی ندارندباال، گیجی و بی



معموال.تواند منقطع هم باشدرسد و معموال مداوم بوده و میدرجه می41در شروع بیماري تب به . تب در آنفوالنزا بسیار مهم است
.روز هم برسد8تا 4تواند به کشد اما میمیروز طول 3تب 

بیمـاري  . شـود نیز به شکل سرماخوردگی بـدون تـب دیـده مـی    Cآنفوالنزاي نوع . استBتر از نوع شدیدAعالئم آنفوالنزاي نوع 
عالئم زیـر  . ماندجسمانی یک هفته یا بیشتر باقی مییابد و فقط خستگی و کاهش قواي نفوالنزاي بدون عارضه به سرعت بهبود میآ

:در افتراق میان آنفوالنزا از سرماخوردگی مفید هستند

ویروسـی  یپنومـون .تواند ریوي و غیر ریوي باشـد شود که عوارض آن میآنفوالنزا به صورت آنفوالنزاي همراه با عوارض نیز دیده می
بیماري ریوي مـزمن و  یدتشد،کروپهمزمان باکتري و ویروس، پنومونی ویروسی لوکالیزه،یپنومونباکتریال ثانویه،یپنوموناولیه،

.باشدفوالنزاي همراه با عوارض ریوي مینآتکرار درگیري ریوي از تظاهرات بالینی 

تم عصـبی  سیسـ عوارضري،سندرمشوك توکسیک،سندرمقلبی،عوارض،یوگلوبینوريمنفوالنزا نیز میوزیت،آعوارض غیر ریوي 
.شودباره، انسفالیت و میلیت ترانسورس را شامل میمرکزي مثل سندرم گیلن

یک هنگامی نیز یف اپیدمیولوژیک در تعار، باشدآزمایشگاهی میهايتستمتّکی برشخیص آنفوالنزا به طور واضحی ایید تتشخیص
هنگـام در. که عالئم بیماري همراه با تاییـدات آزمایشـگاهی باشـد   گیردنام میتایید مورد، از گزارش مشکوك خارج شده و مورد

ویروس از .استتنفسیترشحاتدرویروسیهايژنآنتیبررسییاویروسجداسازيتشخیصی،تکنیکبهترینبیماري،استقرار
نگر نیز می توان از تستگذشتهبراي تایید تشخیص . ازي استهاي بینی و گلو قابل جداس، گلو، شتشوي بینی، یا نمونهبینیسواپ

.هاي هماگلوتیناسیون بهره بردثبوت مکمل یا ممانعت مهار کننده
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هاي آزمایشگاهیروش

:کاربرد دارندآنفوالنزا زیر در تشخیصآزمایشگاهیهاي روشبه طور کلی 

هاجداسازي ویروس-1

فضـاي آالنتوئیـک یـا آمنیوتیـک     تلقیح نمونه حاصل از شسـت و شـوي حلـق یـا بینـی بـه      در جداسازي ویروس،روش استاندارد
همچنـین  . شـود تم از هماگلوتیناسیون استفاده مـی این سیسدار است و براي تایید وجود ویروس و تکثیر آن درهاي جنینمرغتخم

به واسطه تست همادسورپشـن یـا ایمونوفلورسـانس    استفاده کرد و تکثیر آن راهاي سلولی از کشتتوانمیبراي جداسازي ویروس
هاي اختصاصی سرموان ویروس را با استفاده از آنتیتهاي گفته شده، میپس از جداسازي با روش. تایید کردبادي اختصاصی با آنتی

.تعیین تیپ کرد

هاباديشناسایی آنتی-2

نمونه دوم را معموالً بـین  . گیردمورد سنجش قرار میNTو HI ،CFهاي با روشمعموال دو نمونه سرم از دوره حاد و دوره نقاهت
.گیرنددریافت نمونه اول، میروز پس از 20تا 10

هاژنشناسایی آنتی-3

.هاي ویروس را شناسایی کندژنتواند آنتیمیELISAفلورسانس مستقیم و ایمونو

شناسایی ژنوم-4

.هاي تنفسی کارساز باشدعفونت از طریق نمونهتواند در تشخیص سریع میRT-PCRروش 

انـد کـه در   سازي شدهآنفوالنزا تجاري) حتی در بیست دقیقه(یص سریع هاي رپیدي نیز جهت تشختستموارد گفته شده،عالوه بر 
.کننده باشندتوانند کمکمواردي می
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