


A(H1N1)آنفلوآنزاي 

زادفرشته فروغي 
سرپرستار اورژانس

Hospital
Textbox
تهیه کننده : فاطمه جهاندار واحد کنترل عفونت



تاریخچه
.



وسطتجالبيطرزبهآنفلوانزاشبهبيماري
ازقبل412سالدر(هيپوكرات)بقراط
.استشدهتوصيفميالد

بعد 1173طغيان هاي شبه آنفلوانزا از سال 
دكتر هيرر   از ميالد بطور واضحي توسط 

(Dr.Hirche )فهرست شده است.
عالم گيري احتمالي آنفلوانزا در جهران 31

.ثبت شده است 



  كشرور اولين موردآنفلوانزاي خروكي در
29)2009مررارس سررال  19در مکزیرر  
گرزار  شرده سرپر در    ( 1387اسفند 
ادي و بدنبال آن در تعداد زیآمریکاكشور 

از كشور هاي اروپایي و آسيایي گسرتر  
.یافت



ده وزیر رژیم صهيونيستي پيشنهاد نمو
.امندبنآنفلوانزاي مکزیکي نام بيماري را 

WHO پيشنهاد داده نام بيماري را
.بنامندآنفلوانزاي آمریکاي شمالي 



FLUThe underestimated 
threat



این ویروس سروتيپ جدیردي  
ان ها است كه قبالَ هرگز بين انس

گرد  نکرده است و ربطي بره 
اردویروس آنفوالنراي فصلي ند



ترد و  آنفلونزاي فصلي ساالنه اتفاق مي اف
افراد زیادي به آن مبتال مري شروند و در  

عي آن در سطح نسبتا وسيواكسنضمن 
در دسترس مري باشرد بنرابرین تعرداد     

ن هستند و ایر ایمنزیادي نسبت به آن 
باعث محدود شردن عفونرت در جامعره    

.مي شود

   در حالي كه تعداد زیادي مرر  در اثرر
ت آنفلوانزاي فصلي اتفاق مري افترد علر   
ترس ما از آنفلوانزاي خوكي چيست؟



 اما آنفلوانزاي خوكي ی  ویروس جدیرد
است كه واكسن آن  هم در حال حاضر در 
دسترس همگراني نيسرت و ایرن باعرث     
آن انتشار سریع ویروس و بالطبع عوارض

.در جامعه مي شود

 بيمرراري آنفلرروانزا از جملرره بيماریهرراي
تهدید كننده جدي سرالمتي برا عواقر     

.گسترده اقتصادي مي باشد



اري تاریخچررره عالم گيررررریهاي قبلي نشان داده كه بيمر 
.ر دوره هاي زماني معيني ظاهر نشده است دنفلوانزاآ

درحال شکل گيري اسرت    وقتي عالم گيري بيماري  آنفلوانزا
موج هاي متعددي از   قبل از هجوم ویروس جدیدممکن است 

. ماهه وجود داشته باشد 9تا 6طغيانها با ی  دوره زماني 

   تمرال  احدر برنامه ریزي براي مقابله با عالم گيریهرا بایسرتي
افزایش گستر  بسيار وسيع عالمگيري  از كانون اوليه بعلت

.مد نظر باشندمسافرت هاي بين المللي



راههای بروز پاندمی آنفلوانزا



پ استيویروس آنفلوانزا دارای سه ت:

پ يتA : در انسان  پرندگان  خوک و اس
.  كنديماري ميجاد بیا

پ يتB :كنديماري ميجاد بیدر انسان ا   .

پ يتC :ماري  يجاد بیاوخوک در انسان
.  كنديم



  ویروس آنفلوانزاي خوكي ی  ویروس از خانواده آنفلروانزايA  برا

مي باشدN1و H1آنتي ژن هاي سطحي 



آخرین وضعیت بیماری در جهان چگونه است ؟

  بنابر گزارWHO ( سازمان بهداشت جهاني )  و ایرن
ي بيماري در مرحله پاندمي  یعني همه گيري جهران 

.مي باشد6مي باشد و بيماري در فاز 

  این بدان معنا است كه جهان و تمام قاره هرا در راه
این بيماري طي ماههاي آینرده مري باشرند و ایرن     
بيماري همه كشورها را طري خواهرد نمرود و هري      

.  كشوري از این بيماري در امان نخواهد

 كشرور همسرایه   7كشور جهان و 90در حال حاضر
ساله 16ایران و همچنين كشور ما كه از ی  نوجوان 

ن ایراني االصل مقيم آمریکا كه وارد ایران شده  ایر 
. بيماري را گزار  نموده اند 



A(H1N1)

1918:

“Spanish Flu”

1957:

“Asian Flu”

1968: 

“Hong Kong Flu”

20 - 40 million deaths 1 - 4 million deaths 1 - 4 million deaths

Credit: US National Museum of Health and 

Medicine

مستيهاي جهاني آنفلوآنزا در قرن بيپاندم





گزارش موارد مبتالیان در ایران 
های ارسالی بر اساس مثبت شدن نمونه

تعداد موارد گزارش کل موارد 

شده 

تاریخ مثبت شدن 

خرداد26اولین مورد 1

تیر 23الی 20دو مورد 2

تیر 27الی 24یک مورد 4

تیر 29الی 28مورد 1713

مرداد 3تیرماه الی 30مورد 3417

مرداد 8مرداد الی 4مورد 6127

مرداد 10مرداد الی 8مورد10544

مرداد15مرداد تا 10مورد14439



شیوع جنسی در ایران  

مرد زن 

4797



ها کشورهای آلوده ای که مسافرین از آن
وارد کشور شده اند



شیوع سنی 



توزیع استانی مبتالیان
شهر ها و استانها تعداد موارد 

كرج8

رفسنجان 1

مشهد20

تهران 36

بابل 3

بیرجند9

تربت حیدریه 1

بندر عباس1

اصفهان 13

شاهرود3

شیراز3

یزد6

سبزوار1

تبریز2

لرستان2



بوشهر3

کرمانشاه 1

کردستان 1

لنگرود1

اهواز1

کاشان 1

سنندج 1

هرمزگان1

اراک 1

قشم 2

قزوین 2

فرودگاه 5

قم2

زنجان2

آذربایجان غربی1



تا  آخرین آمار موارد انسانی آنفلوانزای خوکی
در کشورهای منطقه1388مرداد 11تاریخ  

نام كشور
تعداد موارد تایید شده 

آزمایشگاهی

مورد83بحرین

مورد15افغانستان

مورد154كویت

مورد595عربستان صعودي

مورد58عراق  

مورد79امارات متحده عربي



ادامه

 ا نقطه از كشور ایران به عنوان مراكز مبارزه با ایرن بيمراري بر   72خوشبختانه

امکانات كامل و مناس  جهت تشخيص و درمان آماده و مهيرا برراي خردمات    

  رساني مي باشند كه به واسطه فعاليت همه مراكرز بهداشرتي و درمراني هري    

. نگراني از این موضوع در كشور وجود ندارد 

     اما در مبارزه با این ویروس نوظهور آشنایي و آگراهي از ایرن بيمراري فرصرت

ایرد  بيشتري به ما در حفظ سالمتي فردي   خانوادگي و اجتماعي خواهد بود و ب

.بدانيم شرط الزم پيشگيري دانستن و عمل كردن به دانستني هاست 



دیروس جدیجاد ویروس و احتمال ایچرخه انتقال و



اي جمعيرت هر  سيستم ایمني از آنجائيکه 
جدید انساني توانایي مقابله با این ویروس

ي را ندارند عفونت با سرعت بسريار زیراد  
گستر  یافته و در مدت زمران كوتراهي   

.د جهاني گردهمه گيري تواند منجر به مي



 2009این ویروس اولين بار در ماه آوریل
در مکزی  و آمریکا از افرراد برا عالیرم    
آنفلوانزا جدا شدو سپر به سررعت در 
عد سراسر دنيا منتشر شد به طوري كه ب

.پاندمي رسيد6ماه به فاز 4از 

 قال در این فاز انت: پاندمي آنفلوانزا6فاز
انسان به انسران وجرود دارد و ویرروس    

WHOمشابه در بيشتر از یر  منطقره   
.انتشار یافته است



نشانه ها و عالمت بيماری 
آنفلوآنزای خوکی چيست ؟ 

   عالئم این بيماري مشابه آنفلوآنزاي فصرلي هماننرد تر   
ردرد  سرفه  گلودرد آبریز  بيني  كوفتگي و درد بدن  س

لرز و خستگي و در موارد مشخص اسهال  تهوع و استفراغ
.مي باشد

     درمواردي ممکن است ایرن بيمراري ویروسري پيشررفت
ي نموده و ایجاد عفونت هاي شدید ریوي  گوشي و سينوسر 

.  نماید 



اد رشتتته ویتتروس فشاتتی شتتاید باعتتگ شتتود شتتدت گاتتودرد افتتر

مبتتتتر در مسایستتته بتتتا اشخاصتتتی کتتته بتتته ویروستتتها  عتتتاد  

.آنفتتتتتتوانزا  انستتتتتتانی مبتتتتتتتر شتتتتتتده انتتتتتتد  بیشتتتتتتتر گتتتتتتردد



تشخیص



موارد بيماري تنها باا رشهاهاي ماماگااياقا لاباخ تاا ي      
.امرشاه اا رشش قاي ذگخ استفاده ما گردد. باهندلطعا ما

PCRماماگش -1

کات شگرشس-2

ژه برابري در تيتار متتاا باادي ینکاا کنناده شگا      4افزاگش -3
A(H1N1)شگرشس متفلواتزاي یوکا 



در توصيف مووارد بوانينی ایون    
:بيماری سه اصطالح وجود دارد

مظنون
محتمل

قطعي



مظنون

کي از به صورت بيماري تنفسي ناگهاني ت  دار است كه آغاز آن به ی

:صورت هاي زیر باشد

كه ( جامعه اي)روز پر از مسافرت به منطقه اي 7آغاز بيماري در طي -1

.استS-OIVداراي ی  یا تعداد بيشتري از موارد قطعي

روز پر از ی  تماس نزدی  برا فرردي كره    7آغاز عالئم فوق در طي -2

.بوده استS-OIVمورد قطعي

عري  فرد ساكن منطقه اي باشد كه ی  یا تعداد بيشرتري از مروارد قط  -3

. نيز در آن دیده شده استS-OIVعفونت



محتمل

را  هتتر فتترد بتتا بیمتتار  تنفستتی تتت  دار حتتاد بتتا تستتت آزمایشتتگاهی م بتتت بتت

هتا  آنفاتوانزا  فصتای قابتتل reagentکته زیتر گونته آن بتتا Aآنفاتوآنزا  

ی کته بته عاتت تشیین نبوده یا فرد  با عریم بالینی منطبق با بیمتار  یتا کست

ژیکی بتا بیمار  تنفسی حاد بدون تشخیص فوت نمتوده و از نرتر ادیتدمیولو

اط منطسه ا  که در آن موارد احتمالی و یا حتمتی بیمتار  یافتت شتده   ارتبت

.داشته باشد



قطعی

ت های هر فرد با بیماری تنفسی تب دار ناگهانی که با یکی از تس

تایید A(H1N1)زیر عفونت وی با ویروس آنفلوانزای خوکی 

:شده باشد

.Real Time PCR  ( 1RT-PCR)

.Viral 2Culture

افزززایش . برابززری در تیتززر آنتززی بززادی خنثززی کننززده ویزز ه ویززروس34

A(H1N1)آنفلوانزای خوکی 



دوره سرایت پذیری

م ی  روز پيش از بروز عالی
روز بعد از آغاز عالیم7تا 



N99هايماس ازآمریکادرشخصيحفاظتبراي , N100یاP100
تاهاماس این.شودمياستفادهFFP3ماس ازاروپادر.شودمياستفاده
.هستندموثردرصد94حدودFFP2یاN95هايماس .موثرنددرصد99



چه افرادی بیشتر در خطر معرض  
این بیماری می باشند ؟

4 گروه از مردم در گروه خطر هستند .

افراد مسن . سال و باالتر164

سال5كودكان با سن كمتر از 2.

خانم هاي حامله. 3

ت  افراد با بيماریهاي مزمن و طوالني مدت مانند آسم  دیاب4.
ه بره  برونشيت مزمن  بيماریهاي قلبي و ریوي و كساني كر 
اعي عللي همانند جراحي وسيع  شيمي درماني مکانيزم دف
. د سيستم ایمني بدن آنان در شرایط مساعدي نمي باش



چگونه این ویروس انتقال می یابد ؟ 

ق آخرین اطالعات حاکی است که انتقزال ایزن بیمزاری از انسزان بزه انسزان از طریز

د سززرفهع عطسززهع تخلیززه و ترشززحات بینززی و دهززان مززی باشززد کززه ویززروس می توانزز

. متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود1/5حداکثر تا فاصله 

یره راه دیگر انتقال تماس دست ها ع با محیط آلوده به ویروس است مانند دسزتگ

.درها و یا وسایلی که بطور عمومی و مشترک استفاده می شود

دست تماس یافته بزا محزیط آلزوده بزه ویزروس موتزب انتقزال آن از طریزق دسزت

.  آلوده شده به بینی و دهان و یا چشم می شود 



چه عالئمی در کودکان و بزرگساالن بسیار جدی
است و باید به مرکز درمانی منتقل شوند ؟  

 سال  5كودكان زیر ) گروه در خطر 4بيشتر مبتالیان به غير از
سال  خانم باردار و افراد با بيمراري زمينره   64سالمندان باالي 

ه با استراحت در منزل و دوري در تماس با افراد و اسرتفاد ( اي 
امرا اگرر   . از داروهاي ضد ویروس به راحتي درمان مري شرود   

عالیم زیر در كودكان برروز نمرود حتمرای نيازمنرد انتقرال بره       
. بيمارستان مي باشند 

تنفر. (زدننفرنفر)عاديغيروسریع1

بي. شدیداشتهایي2

تهوع. ومداوممقاوماستفراغو3



عدم. محيطبهتوجهيبيوتشنج هوشياري4

بي. شدیداضطرابوقراري5

ت . مقاومسرفهوباال6

اسهال. فوقعالیمهمراهبه7

بزرگساالندرو
تنفر. شودميانجامسختيبهكهكوتاه1
احساس. شکموسينهقفسهدرفشارودرد2
كاهش. هوشياريسطح3
سرگيجه. مداوموشدیداستفراغوناگهاني4
ت . شدیدسرفهو5



دوره این بیماری 
چه مدت یا چند روز می باشد ؟

  تحقيقات اتجام هده تاان ما دقد ه   گا  رشا ساا اا
ابتال به اگن شگرشس دچار عالگم ما هود  

  ا اما دشره بيماري در افراد با مکاتيزم دفاعا ترماا  ش بیيعا
.رشا ما باهد 7
    شلا اگن دشره در کودکان، افراد مسن ش یااتم قااي بااردار ش

.  د افراد با بيمارگهاي دگير متفاشت ش بوالتا تر ما باه
 ه   بيماار منیاا اتتقاا     ( رشا 7) بنابراگن با اگن مدت

.  بيماري به افراد دگير تيز ما باهد 



آیا امکان بيماری از طریق گوشت خوک
می باشد ؟

از اگر چه كامالی مشخص نيست اماتاكنون گزارشي
.  آن ارسال نشده و پاسخ منفي است 



یا آب آیا انتقال این بیماری از طریق آب نوشیدنی
لوله کشی شهری ممکن است ؟ 

 ي گندزدایي و كلر زني آب موج  سالمت كامل آبهرا
اگر چه اثبات ایرن ادعرا  . نوشيدني شهري مي باشد

ني براساس موفقيت درماني و سالمت آب هاي نوشيد
.مي باشد ( H5N1)در درمان آنفلوآنزاي مرغي 

   ه اماتاكنون گزارشي از انتقال بيمراري از آبهرایي كر
. كلرزني شده اند نداشته ایم 



آیا استخر و چشمه های معدنی می 
توانند آلوده به ویروس شوند ؟  

يمرغآنفلوآنزايازآمدهبدستتجربياتاساسبر
(H5N1)1–3اندازهبهاستخرهاچنانچهاگرPPM

وزنيكلر2PPM–5اندازهبهمعدنيهايچشمهو
رصفویروسانتقالووجوداحتمالشوندگندزدایي
.شدخواهد



می تواند در  Aچه مدت ویروس آنفلوآنزای نوع 
ه  محیط باقی بماند و بیشترین مکان هایی ک
امکان آلودگی آن را دارد کجاست ؟ 

                             دردماي معمولي بمدت طوالني

                             درمواد منجمد به مدت نا محدود

 روز                                          4درجه 22در آب

  مرا منرابع آلرودگي در    اروز 30در صفر درجه بريش از
انسان شامل بيني  دهان  ل  ها  چشرمها  مروي سرر    

زیرا مکان هاي فوق بيشرتر مرورد  . ودست ها مي باشند
. تماس دستها در افراد عادي مي باشد 



شرایط غيرفعال شدن ویروس
 ساعت                       3درجه به مدت 56در دماي

 دقيقه                       30درجه به مدت 60در دماي

ید _ن مواد ضدعفوني كننده نظير تركيبات فرمالي
ودترجنت ها

PHاسيدي



ادامه
ميوسایليبرايمحيطيآلودگيامکانبيشترین

استمدرانسانصورتودستبانحويبهكهباشد
.باشدمي
شيرآالت صندلي وميزدرها دستگيرههمانند

اسبابملحفه وخواببالشت هاپلههاينرده
يعموموسایلآشپزخانه وآشپزيوسایلها بازي
ناداساسکناس )باشدميمشترکاستفادهموردكه
(...وشدهدستبهدستمدارکو
اشياءیافردهرباتماسازپراستاهميتحائز

صابونوآبباباراخودصورتودستمشکوک
.دهيمشستشو

پایانوكارشروعازقبلكارمحيطدراستبهتر
.ایيمنمعفونيضدالکليپنبهباراكارمانميزكار



آیا درمان دارویی برای درمان  
وجود دارد ؟  Aآنفلوآنزای نوع 

  بله

 داروي ضد ویروسOseltamivir( اسرلتاميویر)  یرا
Zanamivir(زاناميویر )كه داراي اشکال قرص  مایع

و اسپري مري باشرد و در داخرل كشرور توليرد      
. مي شود 

  ا این دارو در پيشگيري موثر بوده و بخصروص بر
ماري نظر پزش  معالج در موارد شدید ابتال به بي

. نيز مصرف آن ضروري مي باشد 



ادامه
       این دارو شردت و دوره بيمراري را كرم و كوتراه مري نمایرد و

همچنين از پيشرفت بيماري جلروگيري مري نمایرد و امکران     
ارو سرایت آنرا به دیگران كم مي نماید و پيشنهاد شرده ایرن د  

گروه پرخطر كره قربالی ركرر شرده     4جهت پيشگيري فقط در 
استفاده شود  

   در سایر بيماران مبتال به درجات متوسرط و خفيرف از شردت
ا بيماري  استراحت  مصرف مایعات فراوان و اقدامات درماني بر 

. مسکن هاي تجویز شده از سوي پزش  كافي مي باشد 



سخن پایان
 ده كه دانا زنر ( ع ) پایان سخن با تاسي از فرموده حضرت علي

ن است گرچه بميرد و نادان مرده است هرچند زنده باشد به ای

نکته مهم دست یابيم كه دانرایي انسران را از شر  و تردیرد    

رهایي مي بخشد  فضيلت اخالقي اورا از رنج و درد ميرهانرد و 

شر  و درد و  . همت و عزم استوار اورا از ترس نجات مي دهرد 

  ترس بدترین دشمنان ني  بختري آدمري هسرتند و دانرایي    

يم هميشه بخرواه . فضيلت و همت براي او فرشتگان نجات اند

.  مكه بخوانيم و بدانيم تا سالم  سالمت و شاد زندگي كني



شاد                  باشيد




