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)3-1 (part
:برداشته و اساليد را باالتر برده و توضيح مي دهدمربي كاغذ حايل را 

 .هستندها در جهان دو عامل ويروس و باكتري كه مي دانيد منشا بسياري از بيماري همانطور
 در انسان و حيواناتبيماري حاد تنفسينزا ويروسي است كه باعث ايجاد لواعامل ايجاد كننده بيماري آنف

.كه عموما در فصل هاي سرد سال مبتال مي كند. مي گردد
همه گيري ، دربعضي گروهها همراه داقابليت ايج تعداد مبتاليان و كثرت و، اهميت آنفلوانزا در سرعت انتشار 

شكل شديد يا كشنده بيماري بيشتر نزد ، گيرهاي بزرگ  در همه.با عوارض و حتي مرگ و مير است 
هاي متابوليك، كم خوني و يا ، بيماري، كليويسالمندان و افرادي كه به دليل عوارض مزمن قلبي، ريوي

. ودشاند مشاهده مينارسايي ايمني ناتوان شده
:دهد ادامه مي figure (1-1)مربي با اشاره به 

. مي باشد آنفلوانزاتصوير مقابل شكل الكتروني ويروس 
:مربي محترم 

ت اگر گروه هدف آموزشي دانشجويان و يا سطح سواد علمي باالتر داشتند مطالب را بصورت زير جه( 
)د يدهتكميل اطالعات فراگيران ادامه 

، H1N1(،     هاي با زير گونهA آنفلوانزاي تيپ . شناخته شده است A,B,Cي انزاولنفآسه نوع ويروس 
H3 N2 ،H2 N  ويروس با Bتيپ . هاي بيماري را ايجاد نمايدها و جهانگيريگيريتوانسته است همه) 2

گير و  در ايجاد موارد تكCاي و يا گسترده و تيپ هاي منطقهگيريميزان كمتري مسئول ايجاد همه
ژني دو نوع هاي ويروسي به وسيله خصوصيات آنتيتيپ. هاي كوچك موضعي نقش داشته استگيريهمه
هاي زير گونه. شوند، تشخيص داده مي)پروتئين و ماتريكس پروتئيننوكلئو(، وتئين نسبتاً ثابت آنهاپر

و نورآمينيداز ) H(نين يهماگلوت (،هاي سطحي آنهاپروتئينژنيك گليكو براساس خصوصيات آنتيAآنفلوانزا 
)N ((هاي آنفلوانزاي هاي سطحي ويروسپروتئينهاي گليكوموتاسيون مكرر ژن. وندشبندي ميطبقه A و

Bشماره كشت و سال جدا شدنشان شود كه براساس منطقه جغرافياييهاي گوناگون ميمنجر به ايجاد تيپ ،
 شناخته  A براي تيپ  )  N(  گونه نورآمينيداز 9و  )  H(اگلوتينين  گونه هم16تا كنون .شوندنامگذاري مي

.شده است
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2اساليد شماره  

)1-2 (part
:مربي قبل از ادامه مطلب نكته مهمي را بصورت زير متذكر مي گردد

يژگي آنها  يي كه به بيان وانزاولآنفاز شما خواهش مي كنم كه به تفاوتها و شباهتهايي كه بين سه دسته 
. ميزان خطرات آنها آگاه شويدداشته باشيد و بهخواهم پرداخت ، دقت كنيد تا تعريف دقيق و درستي از آنها 
:مربي كاغذ حايل را تا آخر پارت پايين برده و ادامه مي دهد 

:نوع اول 
نساني است كه هر ي معمولي اانزاولآنفاين همان نوع .  مي باشد Seasonalي فصلي يا انزاولآنفكه همان 

.سرايت مي دهند ) نزديكان-خانواده(سال ميليونها نفر به آن مبتال شده به علت مسري بودن آن به سايرين
نين در مناطق سال و همچ) پاييز و زمستان (سرد چون اين بيماري در مناطق معتدل كره زمين در فصلهاي 

ي فصليانزاولآنف بخاطر همين نام آن را اق مي افتد ،ي در فصلهاي باراني سال بيشتر اتفگرمسير
.گذاشته اند 

 :اينست كهي فصلي انزاولآنفاز خصوصيات 

.شوداز انسان به انسان منتقل مي-
.گردددر صورت ابتال معموال عارضه خاصي ندارد و بهبودي حاصل مي-
.واكسن آن در دسترس است و براي افراد خاصي توصيه مي شود -

:م نوع دو
.نوع پاندميك و يا نوع جهانگيري آن است 

     ناشناخته براي سيستم ايمني بدن    ابتالي آنفلوانزااي جديد از ويروس ظهور گونه -
تعدادزيادانسان ها 

.گردد)  پاندمي ( شيوع باالي آن  مي تواند منجر به همه گيري جهاني -
. باشدي م)يخوك( A H1N1ز نوع،  آنفلوانزا اروسيمربوط به و)2009 (ري اخيپاندم

 تواند ي دهنده خدمات ، مهي اراي انسانيروي كاهش نلي كند به دلي مرياقشار مختلف جامعه را درگ-
.اعث اختالل در امور اجتماع  گرددب
. را بهمراه خواهد داشتري ابتال و مرگ و مي ، موارد بااليوقوع پاندم-
ردي تواند در دسترس قرار  گي ميشش ماه پس از بروز پاندم خطر ، حداقل ي موثر و بواكسن-



 كتاب طرح درس مربي

16
برنامه جامع سيستماتيك آموزش سالمت 

Systematic comprehensive Health Education programming

SHEP

آموزش پيشگيري و كنترل بيماري آنفلوانزا:  موضوع 

http://flu.behdasht.gov.ir
☺: آدرس وب سايت 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
SHEPمركز مديريت بيماري ها 

:مربي ادامه مي دهد 
 ، نوع انزاولآنف سال به علت وجود تغييرات در ساختمان ژنتيكي ويروس 30 تا 10بايد متذكر شوم كه از هر 

آن و نبود ) كم يا زياد( جديدي از آن ايجاد مي گردد كه به علت جديد بودن و قدرت بيماري زايي متفاوت 
شده و موجب بروز ابتال و ) پاندمي (سابقه ايمني در بدن انسانها نسبت به آن ، باعث همه گيري ياجهان گيري 

. مي نامندپاندميتلفات فراواني در بين انسانها مي گردد ، كه اين حالت را 
بر اساس شواهد و مطالب فوق بنابراين نمي توان زمان دقيق و ميزان ابتال و تلفات پاندمي اخير را گفت ولي 

. سال پاندمي گذشته و فعلي هستيم ، بروز پاندمي جديد با احتمال قوي مورد انتظار است 30 تا 10چون بين 
بدين منظور است كه بايد عموم مردم و مسئولين از لحاظ علمي و عملي براي به تاخير انداختن ، مقابله و به 

.مادگي كامل را كسب نمايند حداقل رساندن نتايج سوء پاندمي ، آ
 :وانزالآنفنوع سوم 

.ي پرندگان است انزاولآنف
:انزاولآنفاين نوع در

.بطور معمول در بين پرندگان اتفاق مي افتد-
H ويروس اين بيماري از نوع  - 5 N . بسيار كشنده است 1
.مي تواند از پرنده به انسان منتقل شود-
.سيار خطرناك است ابتالي انسان به اين بيماري ب-
.ايمني انساني نسبت به اين نوع آنفلوانزا وجود ندارد-
.واكسن آن در دسترس نيست -

: مربي كاغذ حايل را پايين تر برده و ادامه مي دهد
:زير مي باشد  عاليم باليني بارز اين بيماري بصورت 

سرفه -گلودرد-)يماري است  درجه اصلي ترين عالمت ب38تب بيش از (تب :  سه عالمت اصلي
،اسهال ،تهوع،استفراغ،بي اشتهايي :  عاليم كمـكي     

احساس ضعف و خستگي-لرز-)عضالني–دردهاي استخواني (احساس كوفتگي 
سردرد

 احساس گرفتگي بيني و عطسه –         آبريزش بيني 

Part (2-2)  انسان  درانزاولآنفعاليم باليني :
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 انسان ، طبق جدول و با ي فصلي با سرماخوردگي درانزاولآنف به بيان تفاوت عاليم در partمربي در اين 
)figureاشاره به  . مي پردازد (2-1

:سپس با اشاره به متن زير جدول تاكيد مي كند كه 
:باز تاكيد مي كنم 

.انزا ، اغلب شديد و براي مدتي ادامه مي يابدلوسرفه در آنف*
. روز خود بخود بهبودي پيدا مي كنند2- 7       بقيه عاليم فوق بعد از 

سرماخوردگي با فصليآنفلوانزاي تفاوت  Part (2-3) 
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3اساليد شماره  

:مربي اساليد را اين چنين ادامه مي دهد 
. مبتال مي شده استاآنفلوانزاز گذشته هاي بسيار دور انسان به 

.ايجاد مي كند) افزايش مواردبيماري(بطور معمول ساليانه در جمعيتهاي انساني يك همه گيري
 سال اتفاق مي افتد               به همين خاطر نامش  سرد و بارانيفصلهايهمه گيري ها معموال در 

.  است ي فصليآنفلوانزا

Part (3 -2)
)فصلي و پاندمي(اي انساني آنفلوانزافراد درمعرض خطراز لحاظ 

: كه بايد واكسن آنفلوانزاي فصلي تزريق كنند 

  فصلي ديده شوند و آنفلوانزان مي كشد تا ليست افراد در معرض خطر از لحاظ مربي  كاغذ حايل را پايي
: دهد بعد چنين ادامه مي

 انسانيايآنفلوانزاز لحاظ ابتال به  پرخطرافراد ي انسانيآنفلوانزاافراد در معرض خطر 
 سال65دان باالي سالمنساكنين آسايشگاهها و كاركنان آن مراكز

) ماه6بيش از    ( سال5كودكان زير ي پزشكي و بهداشتيكاركنان حرفه ها
 كه تحت درمان طوالني  سال18 زير نوجوانانكودكان و  و اعضاي خانواده آنهاپرخطرمراقبين افراد 

مدت با آسپرين هستند
- كليوي-قلبي-ريوي( همبتاليان به بيماريهاي ناتوان كنند

و تضعيف كننده سيستم ايمني...)ديابت و 
زنان حامله خصوصا در سه ماهه دوم و سوم

نيمصرف كنندگان داروهاي كورتيكواستروئيدبه مدت طوال
شيمي درماني در شش ماه اخير

:دهد كادر زير ادامه ميمربي با اشاره به دو 
نمي باشدواكسيناسيون مادر منعي جهت شيردهي به نوزاد 

 انجام واكسيناسيون فقط براي افراد ذكر شده ضروري استدارندنمردم نيازي به انجام واكسيناسيون همه 

Part (3 -3)فصلي تزريق واكسن آنفلوانزاي نكاتي در مورد

تاريخچه آنفلوانزاي فصلي
Part ( 3- 1) 
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5ساليد شماره  ا
Part (5-1) 

)خوكي  ( AH1N1ي آنفلوانزا
.مي پردازد) خوكي  ( AH1N1ي آنفلوانزامعرفي مربي در اين اساليد به 

.شد باي  مH1N1يرگروه  و زA  از گروه يماري بيروسو
. در خوك و انسان را دارديي زايماري بقابليت
يبصورت انسان به انسان و در سطح جهان :  انتشارنحوه
ي فصلي انتقال آنفلوانزايكامال مشابه راهها:  انتقالراه
)ينيمتعاقبا  تماس دست آلوده با دهان و چشم و ب و  آلودهياءلمس سطوح و اش-عطسه–سرفه: ( جمله  از

Part (5-2) 
AH1N1ي آنفلوانزاويژگيهاي 

:  مي پردازدAH1N1ي آنفلوانزاويژگيهايمربي كاغذ حايل را پايين تر كشيده و به توضيح 
: AH1N1 ي آنفلوانزادر 

 ي فصليآنفلوانزاباال بودن سرعت سرايت و انتشار  نسبت به 
.شدت عاليم بيماري از خفيف تا شديد مي باشد

:الزم به توضيح است كه : ي ادامه مي دهد مرب
 ماه 3  دركمتر از  AH1N1ي آنفلوانزاپاندمي 

Part (5-3)
وجود دارد؟1N1Hآنفلوانزاي آيا واكسني عليه بيماري

كاغذ حايل را پايين تر مي برد و بعد از مطرح كردن سوال، پاسخ دونفر از شركت كنندگان را مي شنود مربي 
:ت زير ادامه مي دهدسپس به صور

:همانطور كه عزيزان هم اشاره كردند و در رسانه ها هم شنيده ايد
 ممكن Aبه دليل ساختمان ناپايدار ويروس و احتمال بروز جهش هاي متعدد يا نوتركيبي با ساير ويروسهاي گروه   اما بلي

.است روي ويروسهاي جهش يافته  بي اثر باشد
Part (5-4)

: پايين مي كشد و اشاره مي كند كه partل را تا آخر مربي كاغذ حاي
 همانند آنفلوانزاي فصلي استH1N1 گروه هاي پرخطر آنفلوانزايعاليم و نشانه ها  و

Part (5-5)
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 مورد مخصوصا به مناطق آلوده ي بي از مسافرتهاخودداري-
:  چون يماري حضور در اجتماعات در صورت ابتال به  بعدم-

يگران  آن مي تواند ويروس را به دبعد ازهفت روز شروع عاليم تا  قبل ازيك روزاز : A H1N1 ، ي آنفلوانزابيمارمبتال به 
.منتقل نمايد

Part (5-7) 
:اليد را باالتر برده و با اشاره به تصاوير به توضيح نكته مهم مي پردازدمربي كاغذ حايل را برداشته و اس

و همچنين هنگام عطسه و سرفه ، دهان و بيني خود را با دستمال كاغذي بپوشانيم  
قـسمت   دستمال كاغذي   ،هنگام عطسه و سرفه دهان و بيني را ،      با                      نداشتن در صورت 
. خود  ، بپوشانيمداخلي آرنج
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6ساليد شماره  ا
Part (6 -1)ي پرندگانآنفلوانزا

:ي پرندگان مي پردازدآنفلوانزا به معرفي  figure (6 -1)مربي در اين قسمت با اشاره به 
 استآنفلوانزاي پرندگان نوع ديگري از آنفلوانزا-
.  مي باشدAز زيرگروه هاي نوع  است واH5N1ويروس عامل اين بيماري  -
خطر سرايت به  انسان  وپرندگانايجاد بيماري و همه گيري در -
 در پرندگان و انسانبيماري زايي شديد و ميزان كشندگي باال-
شده استي جهان گزارش شورها بعضي از كدر -

Part (6-2) پرندگانتاريخچه آنفلوانزاي

: و مي گويد ح تاريخچه بيماري مي پردازد مربي  به شر
ساير پستانداران- اسب - خوك -درگيري عمده در پرندگان

و حدود يك قرن بعد  ) 1878در سال (  سال پيش در ايتاليا رخ داد 100اين بيماري براي اولين بار حدود 
.در هنگ كنگ ديده شد 

مله هلند و ايتاليا و در شرق آسيا در ويتنام ، تايلند ،  در سالهاي اخير در كشورهاي متعددي از ج
.ديده شده است و ايران چين اندونزي و 

در اولين مورد . درگيري كشورهاي مختلف در مدت كم نشانگر گسترش سريع بيماري در جهان مي باشد 
ل شروع عالئم تلف بوده و پرندگان در همان روز او% 100بيماري در ايتاليا مرگ و مير پرندگان تقريبا 

. شدند 
 در آسياي جنوب شرقي شروع شد ، 2003شيوع اخير آنفلوانزا با بيماريزايي شديد پرندگان كه در سال 

بزرگترين و شديدترين همه گيري بوده كه هرگز در تاريخچه اين بيماري ، اين تعداد زياد كشورها به 
عليرغم نابودي حدود .  وسعت اتفاق نيفتاده بود صورت همزمان مبتال نشده بودند و مرگ پرندگان در اين

 ميليون پرنده ، اين بيماري درحال حاضر در بسياري از كشورهاي جنوب شرق آسيا جزو بيماريهاي 150
.شايع محسوب مي شود 

. به بعد گزارشات متعددي از كشورهاي مختلف جهان بعمل آمده است 2003از سال 
:ا با صداي بلند قرائت ميكندمربي در ادامه متن داخل كادر ر

 ، خطر ابتال را به دنبال دارديا تلف شده/بيمار/ پرنده آلودههرگونه تماس انسان با 
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: ا در موارد شديد ابتال به بيماري آنفلوانز
 نفر 1000  نفردر 1ليــــ ي فصنفلوانزاآدر مرگ و مير 
 نفر1000  نفر در 5)خوكي( H1N1 در آنفلوانزاي مرگ و مير
 نفر1000  نفر در 500 حدود)پرندگان(H5N1 ي آنفلوانزا در مرگ و مير

.ي پرندگان به مراتب بيشتر از نوع فصلي و يا نوع خوكي است آنفلوانزابنابر اين خطر مرگ و مير در 

Part (7 -3)
كاريكاتور

:پرسدمربي در اين قسمت با نشان دادن كاريكاتور سواالت زير را از شركت كنندگان مي 
؟برداشت شما از تصوير مقابل چيست

كارشناسان سالمت مشغول چه كاري هستند ؟
:دونفر از شركت كنندگان جواب دهند ، سپس مربي ادامه دهد 

همانطور كه دوستان شما نيز به مفهوم اصلي اين كاريكاتور اشاره كردند ، 
گر آن مانند يك بمب ساعتي است كه ثرات ويراني پرندگان و اآنفلوانزااين تصوير نشان مي دهد كه پاندمي 

كل جهان را تهديد مي كند و تالشهاي كارشناسان در سيستم سالمت ، مسئولين كشورها  و مردم بدين 
ي پرندگان آنفلوانزامنظور است كه تا حد امكان بتوانند از انفجار اين بمب جلوگيري كرده و از وقوع پاندمي 

.جلوگيري كنند

Part (7 -4)
مربي كاغذ حايل را برداشته و بانشان دادن تصوير خانواده مرغ و خروس عبارت داخل كادر را با صداي بلند 

.قرائت مي كند 

براي داشتن خانواده و جامعه اي سالم ،
. توصيه هاي بهداشتي و سالمتي را جدي گرفت بايد،

!مگه نه؟
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8اساليد شماره  

Part (8 -1)عالئم بيماري آنفلوانزاي پرندگان در پرندگان
يعني از زمانيكه ويروس (  بيماري شيده و بيان مي كند دوره نهفتگيمربي كاغذ حايل را تا آخر پارت پايين ك

از كمتر از يك ساعت تا سه روز در پرندگان گزارش ) وارد بدن پرنده مي شود تا زمانيكه عالئم ظاهر شود 
.شده است 

. عالئم در پرندگان به دو صورت خفيف و شديد ديده مي شود 

ريختن پرهاي پرندگان ،:     وع خفيف ن
آبريزش بيني ، اشك ريزش، سرفه ،   عطسه 

، اسهالبي اشتهايي 
،نرم شدن پوسته تخم مرغ، كاهش توليد تخم

figure (8 -1)اشاره به . تغيير رنگ تاج و ريش و ساق پاها،

figure (8 -2)شروع ناگهاني تلفات با روند افزايشي: نوع شديد 

Part (8 -2)راههاي انتقال بيماري آنفلوانزاي پرندگان

: كه بيماري به چهار روش منتقل مي شود ربي با اشاره به تصوير توضيح مي دهدم
انتقال ويروس از پرنده آلوده  به پرنده سالم 

مجاري تنفسي و چشمو قطرات ،ترشحات فضوالت : از طريق
: انتقال از پرنده به انسان 

پخت ،پرنده آلوده هنگام ذبح،كندن پرها،آماده كردن براي  و ترشحات فضوالت از طريق 
               مصرف گوشت يا تخم خام يا نيم پز پرندگان آلوده  

:مكانيكي  انتقال
آب آلوده به فضوالت  پرندهكفشهاي كارگران مرغداري، حشرات،و پاهاي حيوانات جونده،باد،وسايل نقليه،اشياءآلوده،بدن : از طريق 

 : انتقال از انسان به انسان
 )فتاده استخوشبختانه تاكنون اين اتفاق ني(.يروس قابليت انتقال آسان انسان به انسان را پيدا كند   ودرصورتيكه
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Part (8 -3) انسانآنفلوانزا در عالئم بيمارمشكوك به

:كندمربي با اشاره به تصوير بيان مي 
 دو روزي الكي : يدوره نهفتگ

سرفه ،  گلودرد  ،تب :  شاه عالمتسه
)يعضالن–ي استخوانيدردها (ي ،تهوع،استفراغ،اسهال،احساس كوفتگيي اشتهايب : ي كمكميعال

 و عطسهيني بياس گرفتگساح–يني بزشي سردرد،آبري،احساس ضعف و خستگ-لرز
                   مرگهيذات الر : دي موارد شددر

ست؟ي پرندگان كيفرد مشكوك به آنفلونزا
)سرفه-گلودرد-تب(داشتن سه عالمت اصلي است كه عالوه بر يفرد

 كه با پرندگان سر ي مشاغلا ي، تلف شدهاي/ماريب/آلودهه سابقه تماس با پرند( مثبتكيولوژيدميشواهد اپ
.را ذكرمي كند) و كار دارند 

Part (8 -4)
 وجود دارد ؟آنفلوانزاي پرندگانآيا واكسني عليه بيماري 

دهد تا كند و به دونفر از شركت كنندگان اجازه ميمربي با پايين بردن كاغذ حايل سوال باال را مطرح مي
:پاسخ دهند سپس ادامه مي دهد

 با وجود تالش و كوشش محققين هنوز موفقيت .خير است رديد جوابهمانطور كه شما هم بدان اشاره ك
.حاصل نشده است 

ويروس و بروز جهش هاي متعددبه دليل ساختمان ناپايدارخير

Part (8 -5)
 ؟منظور از تصوير

مربي كاغذ حايل را برداشته و اساليد را باالتر برده با اشاره به تصوير از شركت كنندگان مي خواهد نظر 
.ا در رابطه با تصوير بيان كنند و اجازه مي دهد دو نفر پاسخ دهند خود ر

 سپس در تكميل نظرات شركت كنندگان اضافه مي كند بازارهاي عرضه مرغهاي زنده درصورتيكه وضعيت 
. بهداشتي مناسب نداشته باشند يكي از منابع انتشار ويروس بوده و تهديدي براي سالمت انسان هستند 

.  ل شايع بيماري بهتر است از عرضه پرندگان خوراكي بدين صورت ممانعت بعمل آيد خصوصا در فصو
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9اساليد شماره  

؟ آنفلوانزاي پرندگان هستندبيماريبا در معرض تماس چه كساني 
مربي در ابتدا سوال مي كند چه افرادي در معرض تماس بيماري هستند ؟ پس از پاسخ دو نفر ضمن اشاره به 

: امه مي دهد تصاوير اد
تا به امروز اكثريت موارد انساني در .  خانواده هايي كه پرندگان را در محل سكونت خود نگهداري مي كنند -

مناطق روستايي يا حومه شهر رخ داده است جايي كه بسياري از خانواده ها دسته هاي كوچكي از پرندگان را 
. يا اقدام به فروش آنها مي كنند نگهداري مي كنند و از محصوالت آنها استفاده كرده 

كارگران كشتارگاههاي پرندگان - 
كارگران فروشگاه هاي عرضه محصوالت پرندگان 

كارگران مزارع پرورش طيور،
كارگران شاغل در حمل و نقل و يا جابجايي پرندگان يا كود آ نها

. بسيار نزديك هستند  شكارچيان پرندگان ، آشپزها و مشاغل مشابه كه با پرندگان در تماس-
 فروشندگان پرندگان زينتي و گوشتي -
 پزشكان ، دامپزشكان ، كاركنان مراكز بهداشتي درماني و آزمايشگاههاي ويروس شناسي كه با نمونه -

. سر و كار دارند آنفلوانزا
. مسافراني كه به مناطق آلوده سفر مي كنند -

:ر متن آن را مي خواند مربي در پايان ضمن اشاره به متن داخل كاد

:توصيه مي شود 
 را دريافت نمايند آنفلوانزاگروههاي فوق الذكر واكسن 

:اما بايد بدانيم كه 
و الزم است توصيه هاي مرتبط را . ي پرندگان مصون نخواهد كرد آنفلوانزااين واكسن ، آنها را از ابتال به 

اعمال نمايند 
: مربي توضيح مي دهد 

 فصلي ايمن آنفلوانزاامر را در اساليدهاي قبلي توضيح داديم كه اين واكسن صرفا فرد را در برابر دليل اين 
.ي پرندگانآنفلوانزاميكند و نه سرماخوردگي و يا 
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وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
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10اساليد شماره  
Part (10 -1)

؟ ي پرندگانآنفلوانزارفتارهاي مخاطره آميز از نظر ابتال به 

اجازه مي دهد تا پاسخ دهند مربي در ابتداي اساليد سوال فوق را مطرح مي كند و به دونفر از شركت كنندگان 
:دهد  ادامه ميسپس

:بلي درست فرموديد 
:ي پرندگان خطرناك هستند آنفلوانزارفتارهاي زير از نظر ابتال به بيماري 

ذبح پرندگان در منزل-1
ت آنها با پرندگان و فضوالنزديك تماس -2
بدون استفاده از توري و محافظدر منزل نگهداري پرندگان -3
بدون دستكش) مرغ و ساير پرندگان(كندن پرنده پر-4
 پرنده و تخم آن)نيم پز(ناكافيطبخ -5
ناكافي بودن شستشوي دستها با آب و صابون -6
پرندگان ، بدون رعايت موازين بهداشتينقل و انتقال و تجارت  -7
شكار پرندگان وحشي-8

Part (10 -2)
راههاي پيشگيري و كنترل بيماري آنفلوانزاي پرندگان

راههاي پيشگيري و كنترل بيماري آنفلوانزاي پرندگانتوضيح مي دهد كه با اشاره به تصوير مربي 
: عبارتند از 

: زخودداري از مصرف گوشت و تخم پرندگان بصورت خام و يا نيم پ-
 درجه 70س بايد غذاهاي حاوي گوشت پرندگان را در دماي براي رفع وجود احتمالي اين ويرو

.  دقيقه بپزيد و از مصرف تخم نيم پز و خام پرهيز كنيد 20سانتيگراد و حداقل به مدت 
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 : ثانيه20-30شستشوي دستها با آب و صابون به مدت -
داشته باشيد كه از آب به ياد .  شستن مكرر دستها بهترين راه پيشگيري از اين عفونت ويروسي است 

يك قانون سرانگشتي اين است كه به . ولرم و صابون استفاده كرده و تمام قسمتهاي دست را بشوييد 
.مدت خواندن يك دور الفبا براي خودتان دستانتان را بشوييد 

ش از دستك استفاده  وتهيه گوشت پرندگان  از مراكز مجاز بهداشتي و عدم خريد تخم مرغ ترك خورده-
و قطعه قطعه كردن پرنده و شستشوي سطوح  پس از پايان كارهنگام تميز 

شنا نكردن در تاالب هاي محل حضور پرندگان وحشي-
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11اساليد شماره  
...ادامه راههاي پيشگيري و كنترل بيماري آنفلوانزاي پرندگان

:واكسيناسيون افراد در معرض تماس
واكسن مورد استفاده براي اين افراد همان . عرض تماس از نظر اين بيماري قبال آشنا شديم با افراد در م

.ي فصلي است آنفلوانزاواكسن ساالنه 
ي پرندگان آنفلوانزاخب شايد اين سوال مطرح شود كه اين واكسن چه ارتباطي با پيشگيري از بيماري 

؟دارد
توسط دو نوع ويروس بدن اين افراد وتركيبي درجواب اين است كه با تزريق واكسن از ايجاد ن

انزاي فصلي و پرندگان جلوگيري مي شود كه اين خود يك گام بسيار عمده در كنترل اين بيماري لوآنف
.است 

 نگهداري پرندگان اهلي در داخل قفس-
: نكتهيك

 . بازي نيستندوسيله به كودكان خود بياموزيم كه پرندگان 

س و بازي كودكان با پرندگان اهلي و وحشيخودداري از تما-
اين ويروس مي تواند پرندگان وحشي را بدون بروز عالئم ظاهري بيماري : چه پرنده مرده و چه زنده

آلوده كند

كردن سريع كليه پرندگان بيمار و پرندگاني كه در تماس با پرندگان بيمار بودند و دفن بهداشتي  معدوم-
ي الشه دستورالعملي دارد كه درصورت مشاهده چنين مواردي با نزديكترين مراكز  دفن بهداشت .  الشه ها

. دامپزشكي تماس حاصل فرمائيد 

و عرضه و خريد و نگهداري آنها خودداري از شكار پرندگان مهاجر-
دستكش يكبار مصرف ، ماسك استفاده از وسايل حفاظتي مانند -

ول بهداشتي ضدعفوني و نظافت مرغداريها  طبق اص-

.مربي در حين توضيح مطالب به تصاوير مربوطه نيز اشاره مي كند 
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12اساليد شماره  
...ادامه راههاي پيشگيري و كنترل بيماري آنفلوانزاي پرندگان

Part (12 -1)
: مربي كاغذ حايل را پايين برده و با اشاره به تصاوير ادامه مي دهد 

نات در نزديك مرغداريها ممانعت از نگهداري ساير حيوا-
چون سگ و گربه بعنوان ناقل )  : مرغ و خروس( ممانعت از نگهداري سگ و گربه در نزديك پرندگان اهلي

. مكانيكي عمل مي كنند و باعث انتقال بيماري مي شوند 
با رعايت موازين بهداشتيحمل و نقل و تجارت پرندگان -

 باشد ، بايد حين حمل و نقل پرندگان اصول بهداشتي و ايمني افرادي كه شغلشان حمل و نقل پرندگان مي
.را كامال رعايت نمايند 

.مرغ از دستكش و ماسك استفاده كنيد و پركندن  هنگام تميز كردن -

چند توصيه در مواجهه با بيماري يا تلفات  غيرمعمول در پرندگان
Part (12 -2)

:ه چند توصيه در مواجهه با موارد مشكوك آلودگي مي پردازدمربي كاغذ حايل را پايين برده و به اراي
:حال در اين شرايط چه بايد كرد 

تماس فوري با سازمان  دامپزشكي منطقه سكونت-
رعايت دقيق  توصيه هاي مسئولين بهداشتي و سازمان دامپزشكي-
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:عامل عفونت
توانـسته اسـت    ) H1N1  ،H3N2  ،H2N2(هاي،           با زير گونه   A آنفلوانزاي تيپ    . شناخته شده است     A,B,Cي  آنفوالنزاسه نوع ويروس    

اي و يا گسترده و تيپ هاي منطقه گيري ويروس با ميزان كمتري مسئول ايجاد همه       Bتيپ  . هاي بيماري را ايجاد نمايد    ها و جهانگيري  گيريهمه
C    ژني دو نـوع پـروتئين      هاي ويروسي به وسيله خصوصيات آنتي     تيپ. هاي كوچك موضعي نقش داشته است     گيريگير و همه   در ايجاد موارد تك

ژنيـك گليكـو   اس خصوصيات آنتـي  براسAهاي آنفلوانزا زير گونه. شوند، تشخيص داده مي )نوكلئو پروتئين و ماتريكس پروتئين    (نسبتاً ثابت آنها،    
هـاي سـطحي   هـاي گليكـو پـروتئين   موتاسـيون مكـرر ژن  . شـوند بندي مـي طبقه) )N( و نورآمينيداز )H(هماگلوتنين (هاي سطحي آنها،    پروتئين
دا شدنـشان  شود كه براساس منطقه جغرافيـايي، شـماره كـشت و سـال جـ     هاي گوناگون ميمنجر به ايجاد تيپB و A هاي آنفلوانزاي ويروس

. شناخته شده است A براي تيپ  )  N(  گونه نورآمينيداز 9و  )  H( گونه هماگلوتينين 16تا كنون .شوندنامگذاري مي
افتـد و همـين   هـاي آنفلـوانزا اتفـاق مـي     در فواصل نامنظم و تنها براي ويروس(antigenic shift)ژني هاي كامالً جديد آنتيايجاد زير گونه

هـاي  ژنبينـي آنتـي   ها نتيجه تركيب غيرقابـل پـيش      اين ويروس . آورندهاي بيماري را به وجود مي     وسي جديد هستند كه جهانگيري    هاي وير تيپ
در ) (antigenic driftژنـي  تغييرات نسبتاً جزيـي آنتـي  . باشندهاي آنفلوانزاي خوكي و يا پرندگان ميهاي آنفلوانزاي انسان با ويروسويروس
گردد كه ساليانه تركيـب واكـسن آنفلـوانزا عـوض     كند و باعث مياي را ايجاد ميهاي مكرر و منطقهگيري به طور دائم همه    B و   Aهاي  ويروس

.شود

:ژنيك ويروس آنفلوانزاتغييرات آنتي
ژنيـك  ه عنوان تغييرات آنتـي  اين تغييرات ب  . باشدهاي آن مي  ژنيكي از نماهاي مشخص و منحصر به فرد ويروس آنفلوانزا تغييرات مكرر در آنتي             

پديـدة  . گـردد هاي متغير كوچك يا بدون مقاومت در جمعيت در معرض خطر مـي   تغييرات ساختمان ژني ويروس منجر به عفونت      . شوندناميده مي 
.باشدهاي بزرگ بيماري در جوامع انساني ميژني دليلي براي تداوم اپيدميتغييرات آنتي
:شوندژنيك تقسيم ميساسي به دو دسته دريفت و شيفت آنتيژنيك به طور اتغييرات آنتي

اين تغييرات هر سال يا هر چند سـال روي   . (گرددافتد اطالق مي   به تغييرات كوچك كه به طور مداوم در ويروس اتفاق مي           :ژنيكدريفت آنتي 
).دهدمي

هـاي جديـد كـه      ژنيك شده و پاندمي وحشتناك را به علت ويـروس          تغييرات عمده در ويروس آنفلوانزا منجر به شيفت آنتي         :ژنيكشيفت آنتي 
.گردد سال پس از چرخش ويروس در محيط ايجاد مي30 تا 10اين تغييرات هر . كندجمعيت نسبت به آن ايمني ندارند ايجاد مي

: ترشح ويروس
به طور معمول ويروس بعد     . توان شناسايي نمود  لوده مي در ترشحات دستگاه تنفسي فرد آ     )  ساعت قبل  24(ويروس را قبل از شروع عاليم بيماري        

. روز در ترشحات ويروسي فرد آلوده قابل گزارش نيست10 تا 5از 
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:مخزن
هـاي ويروسـي   حيوانات پستاندار مثل خوك و پرندگان احتماالً به عنوان مخازن سـروتيپ . هاي آنفلوانزاي انساني است انسان مخزن اوليه ويروس   

ژن جديـد  يك زير گونه جديد ويروس آنفلوانزا با آنتـي .كنندهاي انساني و حيواني، عمل مي انسان به دليل نو تركيبي ژنتيكي ويروسجديد براي
.تواند از طريق ابتالي افرادي كه فاقد ايمني نسبت به آن هستند باعث ايجاد جهانگيري بيماري گرددمي

:روش انتقال
هـا  از آنجا كه ويروس آنفلوانزا ممكن است ساعت       . باشدهاي بسته پر جمعيت مثل اتوبوس از طريق هوا مي          محيط ترين راه انتقال ويروس در    مهم

.تواند صورت گيرددر شرايط سرد و رطوبت كم در محيط، زنده بماند انتقال ويروس از طريق ترشحات آلوده نيز مي

:دوره كمون
.ز است رو3 تا 1اين مدت كوتاه بوده و معموالً بين 

:دوره واگيري
. روز بعد از آن ادامه خواهد داشت7هاي باليني بيماري و در كودكان تا  روز بعد از بروز نشانه5 تا 3دفع ويروس احتماالً در بالغين بين 

:حساسيت و مقاومت
گيري قبلي با ويروسي مشابه از نظـر   بروز همهشود تمام كودكان و بالغين، غير از آنهايي كه هنگاموقتي كه يك زيرگونه جديد ويروسي ظاهر مي       

مصونيت تنها در مقابل همان سوش ويروسي كه بيماري را ايجاد كرده به وجـود        . اند، حساس خواهند بود   ژنتيك و يا نزديك به آن آلوده شده       آنتي
بـادي مربـوط بـه    تزريق واكسن، آنتـي . قبلي داردو دفعات آلودگي ) (antigenic driftژنيآيد ولي دوام و قوام آن بستگي به تغييرات آنتيمي

هاي موجـود در واكـسن را داشـته         هاي موجود در آن واكسن را ايجاد نموده و اگر شخص واكسينه شده تماس با سروتيپ مشابه سروتيپ                 ويروس
هاي سني مختلف منعكس كننده ميـزان       گروهها ميزان حمله در     گيريدر همه . باشد، اين تماس براي او جنبه يك تزريق يادآور را پيدا خواهد كرد            

ها بيشترين ميزان بروز را كودكان سـن  گيريهاي قبلي با سوش ويروسي مشابه است و به اين دليل در اغلب اين همه             كسب ايمني آنها در تماس    
.مدرسه دارند



 كتاب طرح درس مربي

51
برنامه جامع سيستماتيك آموزش سالمت 

Systematic comprehensive Health Education programming

SHEP

آموزش پيشگيري و كنترل بيماري آنفلوانزا:  موضوع 

http://flu.behdasht.gov.ir
☺: آدرس وب سايت 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
SHEPمركز مديريت بيماري ها 

: ها و عالئم  بالينييافته

: آنفلوانزاي بدون عارضه-1
تواننـد  بسياري از بيمـاران مـي     . شودروزه شروع مي  3 تا   1 بدون عارضه به طور مشخص با حمله ناگهاني عالئم بعد از يك دورة كمون                آنفلوانزاي

معمـوالً درد  . باشـد اشـتهايي مـي   حالي و بي  عالئم عمومي غالب بوده و شامل تب، لرز، سردرد، درد عضالني، بي           . زمان شروع عالئم را  ذكر كنند      
ها و يا عضالت ناحيـه      درد عضالني ممكن است در اندام     . ساز است و شدت آن مرتبط با اوج تب است          سردرد بيشترين عالمت مشكل    عضالني يا 

درد . شـود درد مفاصل به طـور شـايع ديـده مـي    . در كودكان درد عضالت ساق پا ممكن است به طور واضحي وجود داشته باشد           . پشت ديده شود  
عالئـم  . عالئم چشمي ديگر شامل اشك ريزش و سوزش چشم است. ند به وسيله نگاه كردن به اطراف تشديد شودتواشديد در عضالت چشم مي    

ايـن عالئـم بـه طـور     . عالئم تنفسي شامل سرفه خشك، درد شديد گلو، انسداد و ترشح بيني اسـت . مانند روز باقي مي3عمومي معموالً به مدت  
همچنين خشونت صدا و خشكي يا ناراحتي گلو ممكن اسـت           . شوندت تأثير عالئم عمومي پوشانده مي     معمول در شروع بيماري وجود دارند اما تح       

سـرفه  . ماننـد  روز بعد از فروكش كردن تب باقي مـي    4 تا   3شوند ظاهر شده و     وجود داشته باشد اما اين عالئم وقتيكه عالئم عمومي كمرنگ مي          
بالغين مسن ممكن اسـت فقـط تـب    .  است همراه با ناراحتي يا سوزش زير جناق سينه باشدترين عالمت است و ممكناكثراً وجود داشته و سخت    

از عالئـم   (اي از عالئـم در بـالغين سـالم وجـود دارد             به عالوه طيـف گـسترده     . باال، سستي و گيجي بدون شكايات تنفسي مشخص داشته باشند         
 درجـه  40 الـي 8/37افته باليني بسيار مهمي است، تـب معمـوالً بـه سـرعت تـا          تب ي ). كالسيك آنفلوانزا تا بيماري خفيف يا عفونت بدون عالئم        

تب معموالً مداوم بـوده امـا   . رسد و همراه با افزايش عالئم عمومي استگراد مي  درجه سانتي  41گراد باال رفته و اغلب در شروع بيماري به          سانتي
 درجـه  1 تـا  5/0در روز دوم يا سوم بيماري افزايش درجه حرارت معموالً ). شدبخصوص اگر داروهاي ضد تب تجويز شده با(تواند منقطع باشد    مي

در تعـداد انـدكي از   .  روز طول بكشد8 تا 4 روز است اما ممكن است  3عموماً دوره تب    . يابدگردد و عالئم عمومي كاهش مي     كمتر از روز اول مي    
.افتدبيماران، پيك دوم تب در روز سوم يا چهارم اتفاق مي

 بـه شـكل سـرماخوردگي    Cعفونت آنفلوانزاي نـوع  .  باشدAتر از بيماري آنفلوانزاي نوع اي خفيف ممكن است تا اندازهBماري آنفلوانزاي نوع   بي
خروسك همراه با عفونت ويروس آنفلوانزا فقط در. هاي فاحش در بروز آنفلوانزا وجود دارددر دو انتهاي طيف سني، تفاوت . شودبدون تب ديده مي   
در ميان بالغين مسن، تب يافته بسيار شايع و ثابتي است اگر چه شدت پاسخ به تب ممكن است كمتر از كودكـان و بـالغين   . دهدكودكان روي مي  

.تر از هر گروه سني ديگري استعوارض ريوي در بالغين مسن بسيار شايع. جوان باشد
شود اما بسياري از بيماران كاهش بهبودي به سرعت ايجاد مي.  محدوده شونده استبيماري آنفلوانزاي بدون عارضه به طور كلي يك بيماري خود

.قواي جسماني يا انرژي را براي يك هفته يا بيشتر دارند
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افتراق آنفلوانزا از سرماخوردگي
سرماخوردگيآنفلوانزاعالئم باليني

يك روز يا بيشترنداردعالئم پيش در آمد 
تدريجيانيناگهشروع 

در بالغين نادرگراد درجه سانتي39 تا 3/38تب 
نادرممكن است شديد باشدسردرد 

متوسطمعموالً وجود دارد و اغلب شديددرد عضالني
هرگزمعموالً وجود داردخستگي مفرط

متوسطممكن است بيشتر از دو هفته باشدضعف /خستگي
اغلب/ گاهيشايعناراحتي گلو

معموالً وجود داردگاهگاهيعطسه
معموالً وجود داردگاهگاهيالتهاب بيني 

مزاحم/ متوسط و منقطعمعموالًًًًًًًًًًًًًًًًً وجود دارد و خشكسرفه 

: آنفلوانزاي همراه با عوارض-2
.آيندبدنبال آنفلوانزا گاهي عوارض ريوي و غيرريوي بوجود مي

 همراه با آنفلوانزا شامل پنوموني ويروسي اوليه، پنوموني باكتريال ثانويه، پنومـوني همزمـان بـاكتري و                   تظاهرات ريوي  : عوارض ريوي  -1-2
.باشدويروس، پنوموني ويروسي لوكاليزه، كروپ، تشديد بيماري ريوي مزمن و تكرار درگيري ريوي مي

سندرم (م شوك توكسيك، عوارض سيستم عصبي مركزي         ميوزيت و ميوگلوبينوري، عوارض قلبي، سندر      : عوارض غيرريوي آنفلوانزا   -2-2
(Reye)و سندرم ري ) باره، ميليت ترانسورس، آنسفاليتگيلن

:تشخيص
ويـروس  . باشـد هاي ويروسي در ترشحات تنفسي بهترين تكنيـك تشخيـصي مـي           ژندر هنگام استقرار بيماري، جداسازي ويروس يا بررسي آنتي        

. گـردد هاي بينـي و گلـو بـه طـور اوليـه جـدا مـي               شده بوسيله سواب بيني، سواب گلو، شستشوي بيني يا نمونه         هاي تهيه   بوسيله نمونه همچنين  
. رونـد هاي هماگلوتيناسيون براي تأييد تشخيص گذشته نگر عفونت آنفلـوانزا بكـار مـي   هاي سرولوژي از قبيل ثبوت مكمل و ممانعت كننده    تست

). روز20 تا 10نه است، يك نمونه دوران حاد بيماري و يك نمونه دوران نقاهت به فاصله جهت انجام اين تستها احتياج به دو نمو(
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آنفلوانزاها و زيرگروه هاي ويروس ه آشنايي با گرو

:س هاي آنفلوآنزاويرو
 آن Aاز ميان اين ويروس ها تنها نوع .  وجود داردC, B, Aسه گونه مختلف از ويروس آنفلوآنزا به نام هاي 

نام گذاري. به زير گروه هاي مختلف ـ براساس ويژگي هاي اختصاصي ـ تقسيم بندي شده است
بر سطح آنها به نام نورآمينيداز  براساس خواص يك نوع آنزيم موجود Aويروس هاي آنفلوآنزاي گروه 

)Neuraminidase=NA ( و انواعي از مولكول هاي سطحي گليكوپروتئين هماگلوتينين) Surface
Glycoprotein Hem agglutinin)گونه هاي مختلف ويروس را با عالئم اختصاري .  صورت مي پذيرد

»HN «اصي از حيوانات را به بيماري مبتال نمايدنمايش مي دهند، هر نوع از ويروس ممكن است گونه هاي خ .
به عنوان مثال گونه هايي از ويروس كه به طور معمول سبب بروز انواع آنفلوآنزاي در گردش 

اين  . H3N2, H1N1, H1N2در انسان مي شوند عبارتند از گونه هاي ) بيماري آنفلوآنزاي فصلي ( 
ر از سويه يك گونه اختصاصي ژنتيكي از يك موجود زنده منظو.  گونه هاي مختلف ويروس را سويه ميگويند

سويه هاي مختلف يك ويروس ممكن است . نظير ويروس است كه داراي ويژگي هاي زيستي خاصي مي باشد
به عنوان مثال ممكن است يك سويه داراي مقاومت به آنتي . داراي قابليت هاي بيماري زايي متفاوت باشند

. خواص بيماري زايي شديد يا قابليت سرايت باال داشته باشدبيوتيك ها باشد يا اين كه
اين گروه از ويروس ها نيز .  به زير گروه تقسيم بندي نشده اندBويروس هاي آنفلوآنزاي تيپ 

مي توانند در انسان سبب بروز موارد بيماري و مرگ شوند با اين وجود قابليت سرايت آنها مانند ويروس 
 مورد آنها همه گيري جهاني گزارش نگرديده است اما مي توانند سبب ايجاد طغيان و  نبوده و درAهاي تيپ 

 سبب بروز بيماري خفيف تري مي شوند و در مورد آنها همه Cويروس هاي آنفلوآنزاي تيپ . اپيدمي شوند
.دمي نماين) تك گير(گيري منطقه اي و جهاني گزارش نگرديده است و معموالً ايجاد بيماري انفرادي 
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ويروس آنفلوآنزاي پرندگان 
از ميان اين سويه ها .  موجب بيماري در پرندگان مي شوندAسويه هاي مختلفي از ويروس آنفلوآنزاي تيپ 

به طور معمول .  مسئول طغيان هاي شديد بيماري آنفلوآنزا در پرندگان بوده اندH5  وH7زيرگروه هاي تيپ
ن اهلي با پرندگان مهاجر آبزي و نيز مراكز فروش پرندگان زنده نقش تماس مستقيم يا غيرمستقيم پرندگا

بدين لحاظ قرنطينه كردن مرغداري هاي آلوده و معدوم . مهمي در انتشار همه گيري بيماري ايفا مي كنند
نمودن پرندگان بيمار يا مشكوك از جمله راه هاي اصلي اقدامات كنترلي به منظور جلوگيري از انتشار به 

 سبب بروز بيماري H5N1در چند سال اخير گونه .  مرغداري هادر سطح يك كشور محسوب مي گردندساير
 نيز مي تواند بيماري را در پرندگان H7N7عالوه بر اين گونه هاي . خطرناك آنفلوآنزاي پرندگان شده است

. ايجاد نمايد

ويژگي ابتالي اين پرندگان اين . ند هستAپرندگان وحشي ميزبان هاي طبيعي ويروس هاي آنفلوآنزاي تيپ 
با اين وجود . است كه آنها تنها به عنوان مخزن ويروس عمل مي كنند و در اثر اين ويروس بيمار نمي شوند

پرندگان اهلي خصوصاً مرغ و بوقلمون نسبت به بيماري بسيار حساسند و در اثر ابتالء به بيماري دچار 
.عوارض شديد و مرگ مي شوند

ي آنفلوآنزاي پرندگان براساس خواص ژنتيكي و قابليت ايجاد بيماري به دو دسته با قابليت ويروس ها
و با قابليت بيماري زايي شديد ) Low Pathogenic Avian Influenza( بيماري زايي خفيف 

 )Highly Pathogenic Avian Influenza ( نوع . تقسيم مي شوندH5N1 ،همان طور كه قبالً گفته شد 
دسته با قابليت بيماري زايي شديد طبقه بندي شده است كه در گونه هاي پرندگان اهلي خصوصاً مرغ و در 

برخي پرندگان نظير اردك . اين نوع در انسان نيز بيماري شديدي ايجاد مي كند. بوقلمون كشندگي بااليي دارد
.ها در مقابل خواص بيماري زايي اين ويروس از خود مقاومت نشان مي دهند

 مي تواند در انسان، پرندگان، خوك، اسب و برخي حيوانات ديگر ايجاد عفونت و Aويروس آنفلوآنزاي گروه 
همان طور كه گفته شده، انواع سوش هاي ويروسي براساس پروتئين هاي سطحي به نام هاي . بيماري نمايد
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در حال حاضر .  مي شوندنام گذاري) Neuraminidase(و نورآمينيداز ) Hem agglutinin(هماگلوتينين 
 در سويه هاي مختلف اين  ويروس ها شناخته شده استNN نوع 9 و HH نوع از 16

:نحوه نامگذاري ويروس آنفلوانزا

A/Moscow/21/99  (H3N2)

Neuraminidase
Hemagglutinin

Type of nuclear
material

Viru
s

Geographi
c

Strain
numbe

Year of 
isolatio

Virus 
subtyp
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): صنعتي(توصيه هاي بهداشتي به پرورش دهنگان طيور 
پرندگان هم سن در يك محل نگهداري  ودسته جمعي به كشتارگاه فرستاده شوند و قبل از ورود گله .1

.جديد ، محل كشتارگاه نظافت و ضدعفوني گردد
.تردد در مرغداري تحت كنترل باشد و حداقل رفت و آمد صورت پذيرد.2
.كاركنان مرغداري بااصول حفاظت ماكيان و خود آشنايي كامل داشته باشند.3
.پرندگان بيماري يا تلف شده را به كشتارگاه نفرستيد.4
.بهداشت آب و دان پرندگان رعايت شود .5
.هرگونه بيماري يا تلفات را گزارش نماييد.6
.از سكونت كارگران مرغداري در محوطه مرغداري جلوگيري نماييد.7
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:توصيه ها بهداشتي در بازاهاي عرضه پرندگان زنده 
ريت مناسبت خريد  فروش پرندگان مدي.1
طراحي مناسب فضاي فيزيكي بازار.2
پيشبيني محلي اختصاصي براي ذبح پرندگان .3
آموزش كسبه و آشنايي كامل آنها با روشهاي حفاظت فردي و ماكيان .4
بيماريابي و مراقبت فعال.5
حمل و نفل و جابجايي پرندگان  به روشهاي استاندارد و بهداشتي.6
اسك و دستكش هنگام تماس با پرندگان استفاده از م.7
مراجعه به پزشك درصورت بروز عاليم اوليه بيماري.8
گزارش هرگونه تلفات و بيماري در پرندگان .9

استفاده ازوسايل حفاظت فردي هنگام دفع الشه ، احشا يا فضوالت پرندگان و دفن بهداشتي و دور از .10
.دسترس حيوانات 

بيماري يا تلف شده خودداري از خريد و فروش پرنده .11
 روز7به مدت ) قرنطينه ( نگهداري پرندگان جديدا خريداري شده در منطقه دور از ساير پرندگان .12
در نظر گرفتن محلي اختصاصي براي شستشوي قفسها .13
پيش بيني دستشويي براي دسترسي افراد .14
اختصاص دادن شبها يا يك روز خاص براي نظافت و ضدعفوني بازار.15
زاي گونه هاي مختلف پرندگان نگهداري مج.16
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عالئم اين بيماري در . ويروس آنفوالنزا رخ مي دهدAنوعيك بيماري عفوني است كه در اثر آلودگي باآنفلوآنزاي پرندگان دارد ؟ براي انساني خطر چه  و  چيست ؟آنفلوآنزاي پرندگان
فرمهاي خفيف تا فرمهاي شديداً مرگباري كه قابليت سرايت بااليي را دارند پرندگان طيف وسيعي داشته و مي تواند از 

) highly pathogenic influnza ()به شدت بيماريزا(فوق حاد پرندگانمتفاوت باشد كه اين فرم شديد را آنفلوآنزاي 
جامد و ميزان مرگ و مير ناشي وانزا بصورت ناگهاني شروع شده و به سرعت به مرگ مي انلعالئم باليني اين آنف. مي گويند

يل مختلفي از   به دالH5N1 نوع ويروس آنفوالنزا كه پرندگان ايجاد بيماري مي كند ويروس 15از . درصد است100از آن 
: همه بيشتر ايجاد نگراني مي كند كه اهم آنها عبارتند از

 وارد ساختار ژنيتيكي خود   راديگر حيواناتوانزاي لـ اين ويروس بسرعت جهش پيدا مي كند و ژنهاي  ويروس هاي آنف1
. مي كند

. وجود نداردH5N1ـ تاكنون هيچ نوع واكسني عليه سويه 2
.ـ اين ويروس در حال حاضر در انسان بيماري شديد ايجاد مي كند3

 كدام است؟آنفلوآنزاي پرندگان بيماري راههاي انتقال
ريق مكانيكي انتقال يافته وازيك مرغداري به مرغداري ديگر مي رود و  بيماري در ميان پرندگان با سرعت بيشتري از ط

بيماري از طريق وسايل نگهداري، . طولي نمي كشد كه در صورت عدم اقدام جدي، منطقه وسيعي را مي تواند آلوده نمايد
مي كنند؛ مي تواند انتقال اتومبيل حمل ونقل پرندگان، غذا و قفس هاي آنها و حتي لباس هاي افرادي كه از آنها نگهداري 

. زنده بماند) اگر دماي محيط پايين باشد(عامل بيماري مي تواند مدت هاي طوالني در خارج از بدن پرندگان آلوده . يابد
دقيقه20 درجه سانتيگرادتا70ودردماي  درجه سانتي گرادصفر روز در دماي 30 و د در كوماه3  مي تواند H5N1ويروس 

. ريق مجاري تنفسي، ملتحمه چشم منتقل مي شودزنده بماند و از ط
:بطور كلي منابع اصلي آلودگي طيور شامل

ـ گونه هاي مختلف پرندگان اهلي 1
ـ پرندگان زينتي2
ـ پرندگان وحشي3
ـ ساير حيوانات مي باشند كه در بين گروههاي نامبرده، پرندگان وحشي عمده ترين منبع آلودگي براي طيور اهلي بوده 4

دوص در اين گروه، مرغان آبي مهاجر از نقش بسزايي برخوردارنبخص

 چيست؟ آنفلوآنزاي پرندگان بيماريعالئم باليني
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سرفه، عطسه، ترشح زياد اشك، ادم در سر و صورت، اختالت عصبي و اسهال
ري از گونه هاي پرندگان علت شيوع جهاني اين بيماري تنوع وسيع ميزبان اين ويروس مي باشد بطوري كه بيماري از بسيا

) از جمله طوطي؛ سهره(و پرندگان زينتي) بوقلمون، مرغ شاخدار، كبك، بلدرچين، غاز، قرقاول، اردك، قو(اهلي و وحشي 
.جدا گرديده است

 كدام است؟راههاي پيشگيري از بيماري آنفلوآنزاي پرندگان
 و در صورت بروز بيماري اقدام كنترلي بموقع صورت نگيرد چنانچه نظام مراقبتي قوي در ميان پرندگان وجود نداشته باشد

 در ميان پرندگان سالها طول خواهد كشيد و ضايعات سنگيني را به دنبال خواهد داشت و اين بيماريهمه گيري هاي اين 
.جداي از خطراتي است كه جان انسان را تهديد مي كند

ـ باال بردن آگاهي مردم در خصوص بيماري1
ه سازي پرندگان ـ قرنطين2
ـاز بين بردن پرندگان آلوده3
ـ استفاده از دستكش، چكمه، ماسك، عينك، كاله و لباس4

ئمي دارد؟آنفلوآنزاي پرندگان درانسان چه عال
هستند و فقط شدت بيماري به مراتب ) فصلي(همان عالئم آنفلوآنزاي معموليها مثلعالئم بيماري در انسان

 .شوده مرگ ميبيشتر است واغلب منجرب
استفراغ، دردهاي منتشر حالت تهوع وخستگي،كوفتگي عضالني،حالي،، سردرد، بي)درجه38باالتر از (تب 

التهاب و احتقان مخاطات و به ويژه ملتحمه سينه،خسنفس، خسزكام، سرفه، خلط، تنگيعضالني و اسكلتي،
البته بايد تاكيد شود كه هر فردي كه اين عالئم را . د باشدتواننبيماري ميترين عالئم اينچشم و گلودرد از مهم

بسياري از عالئمي كامال غيراختصاصي هستند و دراين عالئم،. الزاما به اين بيماري مبتال نيستداشت
فردي سابقه تماس با حيوانات يا تنها بايد توجه داشت كه اگر. هاي ديگر نيز ممكن است مشاهده شوندبيماري
تر داشته است بايد در صورت مشاهده اين عالئم هر چه سريع مشكوك به ابتال به آنفلوآنزاي پرندگان رابيماران

تر آغاز ها و اقدامات درماني و تشخيصي مناسب هر چه سريعكند تا آزمايشبه پزشك متخصص عفوني مراجعه
در مراحل ماني با سرعت بيشتر واينجا هم مثل هر بيماري ديگري مسلما هر چه مراحل تشخيصي و دردر.شوند

عالئم . عوارض بيشتر خواهد بودموفقيت پزشكان و احتمال بهبود كامل و كاهشتر بيماري انجام شود،زودرس
مثال در برخي از موارد اسهال و يا حتي اسهال خوني هم به طور. شوندبيماري تنها به موارد مزبور محدود نمي

عالئم متنوع ديگر هم ممكن به ويژه در مراحل پيشرفته بيماري،. شده استبه عنوان عالمت بيماري گزارش
بروز كننداست در بيماري
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Systematic comprehensive Health Education programming

SHEP

آموزش پيشگيري و كنترل بيماري آنفلوانزا:  موضوع 

http://flu.behdasht.gov.ir
☺: آدرس وب سايت 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
SHEPمركز مديريت بيماري ها 

آيا واكسن  آنفلوآنزاي فصلي درپيشگيري از آنفلوانزاي پرندگان موثراست؟
             .

است افراد در جريان آماده سازي يا طبخ  مرغ و ياساير پرندگان  يا تخم آنها به بيمـاري                    آيا ممكن   
مبتال شوند؟

آنفلوآنزاي پرندگان در اثر مصرف گوشت و تخم پرندگان اگر به درستي پخته شده باشـند در انـسان ايجـاد نمـي         
بـتال يـا سـطوح آلـوده بـه ترشـحات و             بيشترين موارد ابتالي انساني ناشي از تماس مستقيم با حيوانـات م           . شود

فضوالت پرندگان مبتالء بوده است، حتي در شرائطي كه حيوان يا تخم آن آلوده به ويروس باشد، چنانچه به طرز              
در اين زمينه توصيه هايي در زمينه پخت غذا شامل  مـوارد ذيـل   . مناسبي پخته شود ويروس از بين خواهد رفت 

:توصيه شده است
 ثانيه قبل و پس از كار با مواد خام مربوط به پرندگان و تخم آنهـا     20ا به مدت حداقل     دست هاي خود ر   •

.با صابون و آب گرم بشوييد
تخته آشپزخانه كه بر روي آن اقدام به برش گوشت مي نمايند و ساير وسائل آشپزخانه را با مواد شوينده •

 كه در جريان كار آشـپزي ايجـاد مـي شـود             و آب داغ  به منظور پاك سازي آنها از باقي مانده مواد خام             
.بشوئيد تا موجب آلوده شدن ساير غذاها نشود

•                  .      
  )         ( .                  

            .
ارجحيت پخت گوشت بصورت آب پز بجاي كبابي مي باشد و درصورت تهيه گوشت كبابي توصيه به تهيه قطعات                    •

.كوچك گوشت جهت پخت كامل داخل گوشت مي باشد
•               .

 نگهداري دسته هاي كوچك پرندگان اهلي موجب ايجاد بيماري شود؟آيا ممكن است
نگهداري پرندگان اهلي در شرائطي كه آنها به صورت آزاد ودرتماس با ساير پرندگان  باشند ممكـن اسـت سـبب                    

.توصيهميشود نگهداري پرندگان در قفس وبه دورازمحل زندگي باشد. ايجاد بيماري در آنها شود
 پرندگان درحال حاضر درجهان چگونه است؟وضعيت آنفلوانزاي

اين بيماري در حـال حاضـر در بـسياري از كـشورهاي آسـيايي و برخـي كـشورهاي اروپـايي و آفريقـايي وجـود             
داردوتاكنون صدها ميليون از ماكيان در اين كشورها يا در اثر اين بيماري تلف شده اند و يا براي اقدامات كنتـرل          

ايـن بيمـاري بـه    .  آلودگي كشورهاي منطقه خاور ميانه نيز گزارش گرديد2006ر سال د. بيماري معدوم شده اند   
.وسيله پرندگان وحشي مهاجر كه نسبت به بيماري مقاومند، در نقاط مختلف جهان پخش مي شود


