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 واکسنهای آنفلوانزا

 

 واکسن غیرفعال یا کشته شده -1            

 عضالنی -

 سه ظرفیتی -

 واکسن زنده ضعیف شده -2            

 استنشاقی-   

 سه ظرفیتی -   



 واکسن آنفلوانزا

 سال در دسترس انسانها است60واکسن بیش از 

( 50)واکسیناسیون برکاهش میززان مزرو ومیزر وعزواری شزدید وبسزتر  شزدن%

 در پیشگیر   از بیمار  موثر  است% 90موثر بوده است واکسنها  سال تا

 مقدار واکسن تولید  در دنیا محدود بوده وبزرا  تمزام مزردم دنیزا بزه یزز انزدازه در

 دسترس نمی باشد

 زنده ضزعیف شزده بزه شز ل  -2تزریقی( کشته شده)غیر فعال-1دونوع واکسن است

 اسپر 

زمان الزم برا  واکسیناسیون خرداد تا مهرماه است 

 هفته میباشد2زمان الزم برا  ایجاد ایمنی 



 

 اثر بخشی واکسن غیرفعال

 درصززد 90تززا70سززال بززه میزززان 65در حفززظ سززالمت اشززخا  زیززر

 موثراست

 درصد كارائي دارد 40تا 30درافراد پیرتر ناتوان به میزان 

  درصد موثر است60تا  50در کاهش میزان بستر 

 درصد درمیزان مرو ومیر موثراست80تا 



 موارد مصرف واکسن آنفلوانزا

 گروه درمعرض خطر

بیماران ضعیف وناتوان 

 وساکنین آسایشگاهها وکارکنان آن(سال65افراد باال  )سالمندان 

(ریو ،قلبی عروقی،کلیو ،متابولیز)افرادمبتالبه بیماریها  مزمن 

 ساله که تحت درمان باآسپیرین هستند 8ماهه تا6کودکان ونوجوانان 

کارکنان حرفه ها  بهداشتی ودرمانی که با بیماران تماس دارند 

 ماهه دوم وسوم آنها مقارن با فصل شیوع انفلوانزا 3خانمها  باردار  که
 باشد

 ماهززه کززه درمراکززز تجمعززی مانندمهززدکود  نگهززدار  23تززا6کلیززه کودکززان
 میشوند

حجاج وجانبازان شیمیایی مبتال به بیماریها  ریو  وخانواده آنها 

جمعیزززت جهزززان  %5ازآنجائی زززه تولیزززد واکسزززن در دنیزززا محزززدود اسزززت وتنهزززا  
 میتوانند واکسن دریافت کنند



 موارد مصرف واکسن آنفلوانزا

 گروه درمعرض تماس       

 شززززاغلین مراکززززز بهداشززززتی درمززززانی و اورفانسززززها وبخشززززها  عفززززونی

  ICUوآزمایشگاه ها و

 نیروهزززا  درمزززانی خزززدمت دهنزززده کزززه در منزززازل افزززراد درمعزززری خ زززر

 .مشغول به كارند

اعضا  خانواده افراد در معری خ ر 

 شاغلین مراکز گردشگر 

آشززپزها، فروشززندگان پرنززدگان )افرادی ززه بززا ماکیززان زنززده درتمززاس هسززتند

دسزززت آمزززوز، دامپزشززز ان ، کزززارگران مرکزززز پزززرورش ماکیزززان، سزززاکنان 

 ( منا قی که مرو پرندگان وحشی در آنها دیده شد

 واکسیناسیون مادر منعی جهت شیر دهی نمی باشد          



 واکسیناسیون

 :روش تزریق       

    عضله دلتوئید بزرگساالن وناحیه قدامی جانبی ) زیر جلد  یا عضالنی

 (ران کودکان

 :  میزان دز واکسن     

 سیسی 0.5بمقدارسال یز دز 13بالغین وکودکان باال  در 

  سال که برا  اولین بارواکسن دریافت  می نند 4 -12گروه سنی درکودکان

 هفته  4-6سی با فاصله سی 0.5دز 2

   -  ساله که برا  اولین بارواکسن دریافت  می نند 4ماهه تا 6در کودکان

 هفته  4-6سی با فاصله سی  0.25دز 2

  0باید در دما  واکسنc 8-2 در یخچال نگهدار  شود 



 موارد منع مصرف واکسن آنفلوانزا

 افراد  به تخم مرغ حساسند 

 افراد  که به ترکیبات واکسن حساسیت دارند باید با نظر پزشز تزریق شود 

 افراد  کهHIV+ هستند 

 افرادی ه نق  سیستم ایمنی دارند بهتر اسزت ازنزوع کشزته شزده تزریقزی اسزتفاده

 کنند



 عوارض واکسن

شایعترین عارضه جانبی این واکسن سوزش درناحیه تزریق است 

 مززززوارد قرمززززز  وسززززفتی موضززززعی وحالززززت کسززززالت ودرد %25در

 دیده میشود( روز 1-2بمدت )عضالنی 

ساعت پزس 12تا 8موارد تب وعالئم عمومی ایجاد میشود که %20تا

 از تزریق به حداکثر شدت  خود میرسد

 



 اقدامات کنترلی

 :پیشگیری(الف

ا ززالع رسززانی وافزززایش آگززاهی عمززومی از مززوارد ابززتال ،مززرو ومیززر ازبززار 
 بیمار  می کاهد

هنگام سرفه وع سه باید جلودهان وبینی گرفته شود 

واکسیناسیون 

استفاده از داروها  ضد ویروسی پیشگیر  کننده 

پرهیز ازحضور در اماکن تجمعی وشلوغ در موقع اپیدمی 

 :کنترل بیماران ،تماسها ومحیط(ب

گزارش به مسئولین 

 روزاول بیمار  از افزراد  5-7جداساز  بیماران بهتر است افراد بیمار در
 سالم جدا گردد

ریمانتززادین واوسززلتامیویر بززرا  پیشززگیر  نززوع  -داروهززا  آمانتززادینA مفیززد
 است



 درمان پیشگیری

داروها  ضد ویروسی میتوانند بعنوان پروفیالکسی و درمان ب ار برده شوند 

 افزراد در معزری بیمزار  )پیشگیر  اولیزه بزا دارو بایزد حزداقل چنزد مزاه ادامزه یابزد
 (نبوده

 افزززراد درمعزززری ) روزتجزززویز شزززود7-10پیشزززگیر  ثانویزززه بزززا دارو بایزززد حزززداقل
 (عفونت

افرادی ه درگروه منع  واکسن هستند بهتراست با دارو پیشگیر  کنند 

 افرادی زززه مراقبزززت از گزززروه درمعزززری خ زززر رابرعهزززده داشزززته ودر وقزززت مقزززرر
 واکسینه نشده اند

 ریمانتادین برا  ویروس  -آمانتادین)داروها  موجود A واوسزلتامیویر  زانامیویرو
 مورد استفاده قرار میگیرد A,Bبرا  ویروس 

زانامیویر برا  پیشگیر  ب ار نمی رود 

داروها  ضد ویروسی اثر واکسن را خنثی نمی کنند 

 داروها باید فق  با تجویز پزشز مصرف گردد 

 ساعت اول پس از شروع بیمار  مصرف شود  ول دوره بیمار   48داروها اگر
 کم میشود



 اقدامات در همه گیری

 آموزش همگانی وبررسی مقدماتی از وضعیت بیمار 

 برنامززززه ریززززز  بززززرا  واکسیناسززززیون گروههززززا  درمعززززری خ ززززر

 ودرمعری تماس

 تع یلی مدارس 

 آمززادگی کامززل بیمارسززتانها وبززرآورد نیازهززا  اساسززی بززدلیل افزززایش

 بستر  دربیمارستانها

 جلزززوگیر  ازتجمزززع هزززا  غیزززر ضزززرور  بزززدلیل پخزززش ویزززروس در

 م انها  بسته

 





 نحوه نموهن ربداري آنفلوازنا 



Type of specimens: 

 Upper respiratory                 

 1-nasal swab                         

 2- nasopharyngeal swab       

 3- nasopharyngeal   aspirate 

 4-nasal wash                          

 5- throat swab                        



 نمونه سرم

5  سزي سزي سزرم جمزع  2سي سي نمونه خون از بیمزار گرفتزه و حزدود

آوري شززده را در لولززه هززاي در پززیب دار و بززا رعایززت زنجیززره سززرد بززه 

بزززراي نگهزززداري  زززوالني مزززدت در . ) آزمایشزززگاه اسزززتان انتقزززال دهیزززد 

 .درجه سانتي گراد فریز نمایید -20



 نمونه ترشحات گلو و بیني

 بززا اسززتفاده از سززواب اسززتریل ب ززور همزمززان از بینززي و گلززوي افززراد

 .مشكوك به آنفلوانزا نمونه برداري كنید

 یك نونه خوب براي شناسایي ویروس آنفلوآنزا باید حزاوي مقزادیر قابزل

تززوجهي از سززلول هززاي اپززي تلیززال دسززتگاه تنفسززي باشززد كززه ایززن نمونززه 

 .گیري را مي توان با سواب بیني و گلو انجام داد

 سواب گلو به تنهایي، حاوي سلول هاي اپزي تلیزال سنگفرشزي اسزت كزه

بنزابراین بهتزر اسزت . ویروس آنفلوآنزا در آن به خوبي تكثیزر نمزي یابزد

 .از دو سواب بیني و گلو همزمان استفاده شود



 روش نمونه برداري

سواب داكرون را داخل یكي از سوراخ هاي بینزي بزرده و بزه بزاال و پزایین 1.

اسززتفاده از سززواب اسززتریل داكززرون یززا ریززون بززا ) شززاخك هززاي بینززي بمالیززد 

 (دسته پالستیكي 

 .براي نمونه گیري از لوزه ها و حلق ، از سواب دیگري استفاده نمایید2.

قززرار ( ایگززل ) هززر دو سززواب را در یززك لولززه حززاوي محززی  انتقززال ویززروس )  

 UTMسززواب را وارد محززی   UTMدر صززورت اسززتفاده از محززی  . ) دهیززد

 (كنید 

 



 روش نمونه برداري

 .دسته هر دو سواب را بشكنید3.

 .درپوش لوله ها را به خوبي و محكم ببندید4.

 .مشخصات بیمار را بر روي لوله ها ثبت نمائید5.

 .لوله ها را با رعایت زنجیره سرد ارسال نمائید6.

درجزه و  8تزا  2سزاعت در یخچزال  24براي نگهزداري تزا 7.

 .درجه سانتي گراد استفاده گردد -20بیش از آن از فریز 

 



 نمونه برداري از نوزادان

 استفاده از سواب هاي مخصو  و استریل داكرون 

 نمونززه گیززري از ناحیززه بززاالي كززام و پشززت لززوزه هززا و ترشززحات

 مخا ي حلق

 قززرار دادن سززواب در محززی  ویززرو كززالچر یززا محززی  ترانسززپورت

   UTMایگل یا 

 حفظ زنجیره سرد و ارسال به آزمایشگاه 



 نمونه برداري از بزرگساالن

 سي سي محی  با  2استفاده از محی  ترانسپورت ایگل حاويPH  

 و به روش غرغره كردن  7/4

 نمونززه ایگززل را در داخززل لیززوان یززك بززار مصززرف بریزیززد و بیمززار

غرغززره و دوبززاره در لیززوان خززالي كنززد و آن را وارد لولززه در پززیب 

درجزه (  2-8) دار كرده و با نوشتن مشخصات بیمار در كنار یز  

سززانتي گززراد بززا رعایززت زنجیززره سززرد بززه آزمایشززگاه اسززتان ارسززال 

 .كنید



 نگهداری نمونه های مشکوک به آنفلوانزا

 سزززاعت مزززورد آزمززایش قزززرار گیرنزززد   72تززا 48نمونززه بایزززد ظزززرف

درجه نگهزدار    -70چنانچه ام ان آن وجود نداشت می بایست در

 شوند 

نمونه ها  سرم را می توان در فریزر معمولی قرار داد 



 كامروا باشيد


