
دگانبیماری آنفلوانزا ی پرن

منیره شعربافی
(مدیر خدمات پرستاری ) 



آنفلوانزای پرندگان
انداران  این بیماری درگونه های مختلف پرندگان واسب وخوک وبسیاری از پست

ال آن به مشاهده میشود ولی بدلیل امکان پرواز پرندگان وتنوع سوش و خطر انتق

انسان انفلوانزای پرندگان دارای اهمیت میباشد

 انفلوانزای پرندگان دراثرعفونت بعضی از سویه های تیپA  ایجاد میشود حدود

گونه پرندگان  سال پیش در ایتالیا دیده شدوبعدا به تمام دنیا انتقال یافت وتمام100

واین  (خصوصا مرغها وبوقلمون اهلی)بغیر از اردکها ی وحشی به آن حساس بوده 

حساسیت متفاوت میباشد



آنفلوانزای پرندگان

        یجااد  طیف ایجااد بیمااری در پرنادگان مختلاف متفااوت باوده وقاادر باه ا

شاادید بیماااری خفیااف تااا بساایار شاادید ومسااری وکشاانده ماای باشدشااکل

یعا منجار  وکشنده بیماری ناگهانی شروع وشدت باالی برخوردار است وسر

%(  100)به مرگ میشود



آنفلوانزای پرندگان

 ناد  ساا  تایاپ ویروساها قادرناد در پرنادگان بیمااری ایجااد کن       15حدود

لیاه طغیانهاا   درنتیجه پرندگان مخزن اصلی ویروسها به حسا  میآیند ولی ک

باوده کاه میتوانناد    7HوH5ناشی از سویه شدیدا بیمااریزای ساا  تایاپ    

نتقل شاوند ناه   بصورت مستقیم وغیر مستقیم به از پرندگان وحشی به اهلی م

ا دارند بلکاه  تنهاتوانایی انتقال و ایجاد بیماری شدید با مرگ باال در انسان ر

ی ترکیاب  میتواند خود رابا انسان تطبیق دهد ویاا باا ساایر ویروساهای انساان     

اد کندوموجب پدیدارشدن یک عامل بیماریزا با توانایی عالم گیری ایج



انفلوانزای پرندگان
 اولین بار ابتالء انسان به ویروس 1997در سالH5N1  در هنگ کنگ دیده شد

از  )نفر فوت نموده اندکه با انهدام ماکیان موارد فروکش نمود6موردابتالء 18که 

(انسان به انسان منقل نمی شود

ه ککها ب..... انتقال بیماری از طریق فضوالت ،گردوغبار،اشیاء آلوده و

پرندگان دیگر یاازمرغداری به مرغداری دیگرمنقل میشود



(H5N1)نحوه انتقال 

تماس مستقیم و نزدیک انسان با پرنده آلوده
خته  پنیمانتقال از طریق خوردن گوشت پرنده آلوده بصورت

.ولی توصیه می شود نیم پز مصرف نشود

ندفروشگاههای مرغ زنده نیز یک عامل انشار ویروس هست

مهاجرت پرندگان میتواند ویروس را از منطقه به منطقه

دیگر انتشار دهد 



نکته

استادهافتاتفاقانسانبهانسانازانتقالاينكهتشخيص

كههمانگونهخانوادهیاعضازيرااست،غيرممكناغلب

ویانوـحيمنابعبااسـتمدـباشنیمگرـيكديبااسـتمدر

.دارندنيزيكسانیمحيط

انازانسقالـانتكهاستاينانگرـبيآمدهبدستاتـاطالع

بانزديكبسيارتماسمستلزماتفاقصورتدرانسانبه

.استبيمارفرديك



روشهایانتقالبيماریدرپرندگان

استنشاقوتنفسهوایدارایذراتآلودهبهويروس

(  از طریق خاک،گرد وغبار، فضله و بازدم پرندگان آلوده)

آلودهجوندگان،ککهاوتجهيزات:ناقلينمکانيکیمانند

...(غذا،قفس،خودرو،لباس،کفش و)



ازيککشورويروسنحوهانتقال
بهسايرکشورها

تجارتپرندگان

روز پس 10پرنده مبتال می تواند تا )مهاجرتپرندگان

، ویروس را از طریق دهان و مدفوع انتقال ودیـاز بهب

(دهد



زمسيرکوچپرندگانمهاجروآزادپروا

درجهان

درايران





«مهاجرپرندگانحركتمسير»

مونپرندگانمهاجرازسيبريبهبندرتركمن،بندرانزلي،درياچهها

ازاروپايشماليواسكانديناويبهبندرانزلي

دربندرانزليبهدرياچهاروميهوگاوخونيوبختگان





عالئمبيماری

آنفلوانزایپرندگان



عالئمبيماریدرپرندگانوماکيان

انتشارناگهانىبيمارىدرپرندگان

دگانبيحالىشديد،پژمردگىودورهمجمعشدنگلهماكيانياپرن

نفسنفسزدنوآبريزشازمنقاروچشم

کاهشمصرفآبودان

اتورم،سياهشدنوخونمردگیدرتاج،ريش،ساقوانگشتانپ

ماکيانمعموالًدرهمانروزشروععالئمبيماری،بهطوردسته

.جمعیازبينمیروند





میزان مرگ و میر در طیور

در بیماری آنفلوآنزای فوق حاد

% 100طیور صنعتی موجب 

.تلفات می گردد



عالئمبيماریدرانسان

ولیمعمـآنفـلوانزایشکـلبهاصـوالًشدهگزارشعالئـم

تـادنازکارافبهبتـدریجکه...وسرفـه،گلودردتب،:شامل)

جهـتکند؛میبروز(میشودمنجراعضـاءسایروهاریـه

ازنآافتـراقوانسـاندرپرنـدگـانآنفلـوانزایتشـخيـص

ملمحتمشکوک،تعاريفبهاستالزممعمولیآنفلوانزای

:گرددتوجهبيماریقطعیو



اقدامات

مهمتريناقدامبرایکنترلانفلوانزایپرندگان

انهدام سریع پرندگان بیمار یا تماس یافته است -

دفع مناسب الشه ها  -

قرنطینه کردن وضدعفونی کردن مرغداریها-

ساعت ودر دمای 3درجه بمدت 56ویروس انفلو انزا در دمای -

درجه بمدت نیم ساعت ا زبین میرود60

مواد ضد عفونی کننده فرمالین و ید آنها را از بین میبرند-

روز ودر دمای صفر درجه بمدت 4درجه در آب 22در دمای -

روز زنده میماند30



وA/ H5:مبتالبهآنفلوانزایمشکوکتعريفمورد

A/ H7

هربيمارتبدارباالی. درجهسانتیگرادباحداقليک138

:عالمتزير

سرفه

گلودرد

تنگینفس

کونژونکتيويت

:بههمراهحداقليکیازيافتههایزير



روزقباااالازشااااروععالئاااامباااااپرناااادگان10سااااابقهتماااااسدر
بخصوصمرغکهبهدليليکبيماریمردهباشد

روزپيشازشروععالئمبايکماوردتايياد10سابقهتماسدر
کاهدرمرحلاهواگيارداریبيمااریA/ H7وA/ H5شاده

(روزپسازشروععالئم10روزقبلتا1)بودهاست

روزپيشازشاروععالئامبااساطو ومحايط7سابقهتماسدر
آلودهبهآنفلوانزایپرندگان

روزپااايشازشاااروععالئااامساااابقهکااااردرآزمايشاااگاهباااا10در
زانموناااهانساااانیيااااحياااوانیمشاااکوکباااهآلاااودگیبساااياربيماري

داشتهاند

تستآزمايشگاهیمثبتآنفلوانزایAکهنتواندنوعويروسرا
مشخصکند



حاد تنفسیبه دلیل بیماری مرگ

با علت نامشخص

:و حداقل یکی از موارد زیر

ا دارای موارد مشکوک یا تایید شده آلودگی باقامت در مناطق–الف 

آنفلوانزای بسیاربیماریزا 

روز قبل ازشروع عالئم با یک مورد تایید 10سابقه تماس در–ب 

که درمرحله واگیری بیماری بوده استA/ H5شده انسانی



وA/ H5:مبتالبهآنفلوانزایاحتمالیتعريفمورد

A/ H7

محدودبرایانفلوانزایشواهدآزمايشگاهی+مشکوکهربيمار

A/ H5 
دريکنمونهA/ H7يا A/ H5آنتیبادیاختصاصی)

(سرم



وA/ H5:مبتالبهآنفلوانزایقطعیتعريفمورد

A/ H7

حداقل یکی ازآزمایش های + مشکوک یا محتملمورد 

:زیر

کشت مثبت–الف 

  PCR–ب 
آنتی بادی ایمونو فلورسنت با آنتی بادی–ج 

مونوکلونال

یچهار برابر شدن تیترآنتی بادی اختصاص–د 



دانستنيهایالزمدرخصوص

آنفلوانزایپرندگاندرانسان
.استروز1-3بينمعموالًوبودهکوتاهمدتاين:کموندوره

:واگيریدوره

بيماریهاینشانهبروزازبعدروز3-5:بالغيندر

بيماریهاینشانهبروزازبعدروز7تا:درکودکان

نکودکاتمامجديدويروسيکبروززماندر:مقاومتوحساسيت

درهمشابويروسیباکهافرادیبجزبودخواهندحساسبالغينو

تغييراتبهبستگیمقاومتدوامولیاند؛شدهمواجهقبلیاپيدمی

دميهااپيدراغلبدليلهمينداردبهقبلیآلودگیدفعاتوژنیآنتی

.دارندمدرسهسنکودکانرابروزميزانبيشترين



تشخيصآزمايشگاهی

:طريقامکانپذيراست3به

جداسازیويروسازطريقکشت

بهروشايمنوفلورسانس(Ag)شناسايیويروس

شناسايیآنتیباديهایضدويروسبهروشممانعت

هماگلوتيناسيون



کشت
3درايدبکهاستگلوسواپياوگلوغرغرهبينی،وحلقترشحات:مناسبنمونه

.شودتهيهبيماریاولروز

نزاآنفلواترانسپورتمحيطازآزمايشگاهوکشتمحيطبهنمونهانتقالجهت

.گردداستفاده

يکبارمصرفودرليوانکردهراغرغرهترانسپورتتوان،بيمارمحيطدرصورت

شدۀداخلغرغرهمحيطنمود؛سپساستفادهسواپازتوانمیوگرنهبرگرداند

.شوددادهانتقالدارپوشدرلولهبه،سواپوياليوان

سـردشـرايطدرووقتاسـرعدرکاملمشخصـاتثبتبانمونهحاویلوله

Ice)يخحاویيخدانيکدر(درجه4) bag)بهنزنديخنمونهبطوريکه

.شوددارمنتقلجنينمرغتخمياسلولکشتبهتلقيحجهتآزمايشگاه

مايعازتياودرجه-70دربايدنمونهسريع،انتقالامکانعدمصورتدر

.شودنگهداری



بهروش(Ag)شناسايیويروس

ايمنوفلورسانس

.استگلوسواپياگلوغرغره:مناسبنمونه

وشرباوگرددمیفيکسالمرویگلواپيتليالسلولهای

قفوسلولهایدرويروسژنهایآنتی،ايمـنوفلورسانس

.گرددمیواقعشناسايیمورد



اجزای اصلی كنترل همه گیری در انسان

شناسایی زودرس

 (ایزوالسیون موارد مشكوك و محتمل)جدا سازی

پیگیری و پایش موارد تماس نزدیك همه موارد مشكوك و

محتمل

و صحیحپرستاری محافظت شده







نراهنمای اداره  موارد انسانی آنفلوانزای پرندگا

اهداف

قل برقراری زودرس احتیاطات كنترل عفونت جهت به حدا

رساندن انتشار بیمارستانی عفونت

درمان صحیح بیمار جهت پیشگیری از بیماری شدید و

مرگ

شناسایی سریع و پیگیری افراد در خطر عفونت جهت

اقدامات پیشگیری



بیمارو درماناداره 

یگاهشیآزمابرای تشخیصیو خونیگرفتن نمونه های تنفس

ر یویدرمان با داروی اوسلتام

ت اطات كنترل عفونیط احتیمار تحت شرایبستری كردن ب

ساعت پس از قطع تب در 24موارد مشكوك با یستی تا :مناسب

بیمارستان تحت نظر قرار گیرند ویا در صورتی كه علت

.ندزود تر مرخص گرد،دیگری برای بیماری تشخیص داده شد



دادن آموزش به بیمار و ،در صورت عدم نیاز به بستری

خانواده اش جهت رعایت بهداشت شخصی و اقدامات كنترل 

راحی استفاده از ماسك كاغذی یا ج،مثل شستن دستها)عفونت 

و آموزش به ( محدود سازی تماسهای اجتماعی،توسط بیمار

بیمار جهت مراجعه در صورت بدتر شدن وضعیت بالینی

بيمارودرماناداره



چند نکته در رابطه با اداره بیمار

تدارك درمانهای حمایتی مثل پایش اشباع اكسیژن و در صورت
یژن با استفاده از نبوالیزرها و ماسكهای اكس)نیاز اكسیژن تراپی

(باشدماری بیشرایط احتیاطات انتقال هواییبا حفظفشار باال باید 

رسی گرفتن نمونه های تنفسی و خونی بصورت سلایر برای بر
استفاده از آنتی بیوتیك تزریقی جهت(احتمال عفونت باكتلایر 

(كنترل عفونت باكتلایر ثانویه در صورت نیاز

آمدن عدم استفاده از آمانتادین یا ریمانتادین بعلت احتمال بوجود
مقاومت در ویروس با پتانسیل ایجاد پاندمی

 سال 18زیر سناجتناب از تجویز سالیسیالتها مثل آسپیرین در
Reyeبخاطر خطر سندروم 



راهنمای درمان دارویی عفونت انسانی

ویروس 

A ( H5N1 )



یت این تو صیه ها اختصاصی به وضع

.است(قبل از پاندمی)فعلی 



داروهای ضد ویروس آنفلوانزا

 داروهای مهار كننده نورآمینیداز

(و زانامیویراوسلتامیویر) 

ین ئداروهای مهاركننده پروتM2

(ریمانتادینو آ مانتادین ) 



آمانتادین و ریمانتادین

 میلی گرمی100كپسول

بار 2میلی گرم 100:درمان آنفلوانزای فصلی
(سال65تا 10)روز5در روز تا 

میلی گرم یك بار در روز100:افراد مسن تر

میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن 5: کودکان
میلی گرم 150حداکثر )روزانه در دو دوز منقسم 

(در روز



OSELTAMIVIR 

(Tamiflu)
ميلیگرمی75كپسولسولفاتاوسلتاميوير



دوز درمانی اوسلتامیویر

 بار در روز2میلی گرم 75بالغین

كودكان بیش از یكسال:

بار در روز2میلی گرم 30:كیلو15وزن كمتر از 

بار در روز 2میلی گرم 45:كیلو23-15وزن 

بار در روز2میلی گرم 60:كیلو40–23وزن 

بار در روز2میلی گرم 75:كیلو40وزن بیش از 

بار2روزی میلی گرم به ازای هر کیلو وزن2یا 



طول دوره درمان

روز 5

7–10بیماران بسیار بد حال 

روز



ت توصیه های درمانی برای بیماران با عفون

A (H5N1)ثابت شده یا بسیار محتمل 

جویز پزشك باید اوسلتامیویر ت،در صورت دسترسی

(.ساعت اول بیماری شروع گردد48طی )نماید

 هایی مانتادین یا ریمانتادین را به تنآپزشك نباید

.بعنوان خط اول درمان تجویز نماید

داز و مینیآپزشك میتواند تركیبی از مهار كننده نور

.را تجویز نمایدM2یك مهار كننده 



توصیه های هنگام ترخیص بیمار

 روز بعد از 7احتیاطات كنترل عفونت برای بالغین تا

.قطع تب ادامه یابد

 روز 21سال این احتیاطات تا 12برای اطفال كمتر از

آموزش افراد خانواده )بعد از شروع بیماری ادامه یابد

.(بیماربرای بهداشت شخصی و اقدامات كنترل عفونت



در صورت عدم دسترسی به مهار كننده های نور 

دین را پزشكان می توانند آمانتادین یا ریمانتاآمینیداز

اگر اطالعات )بعنوان درمان خط اول بكار ببرند

ا مراقبتی محلی حساسیت ویروس را به این داروه

.(نشان دهند



عوارض جانبی اوسلتامیویر

استفراغو تهوع

و سرگیجه، بیخوابیسردرد

برونشیت، پنومونیتسرفه ،

آنمی




