
  آنفوالنزا
شناســـايي شـــده انـــد كـــه تعـــداد آنهـــا هـــر ســـاله  ســـرماخوردگينـــوع ويـــروس  200ا بـــه حـــال بـــيش از تـــ

ايـــن ويـــروس هـــا همگـــي ســـرما دوســـت هســـتند و اغلـــب نيـــز در مجـــاري تنفســـي  . نيـــز افـــزايش مـــي يابـــد
زمـــاني كـــه زمينـــه مناســـب مثـــل ســـرد شـــدن هـــوا فـــراهم شـــود . بـــه صـــورت غيرفعـــال زنـــدگي مـــي كننـــد

 .ويروس ها فعال مي شوند

ــا  ــه درمـ ــايي كـ ــراي  از آنجـ ــي بـ ــرماخوردگين خاصـ ــدارد،   سـ ــود نـ ــوانزا وجـ ــگيري«و آنفلـ ــرين » پيشـ بهتـ
ــت    ــي اسـ ــل ويروسـ ــن عوامـ ــا ايـ ــه بـ ــراي مقابلـ ــالح بـ ــورت، راه   .سـ ــردن صـ ــا و لمـــس نكـ ــتن دســـت هـ شسـ

 .هاي ساده اما مؤثر براي جلوگيري هستند

از  )ويروس ها RNAاز نوع (ويروس  توسط نوعيبيماري واگيردار است كه  (Grippe) گريپآنفلوآنزا يا 
. اين نوع ويروس ها در پرندگان و پستانداران اثر مي گذارند. ايجاد مي شود  Orthomyxoviridae خانواده

سرفه  ،ن اشتهااز دست داد ،ماهيچه درد، ناگهاني سردرداين بيماري باعث عفونت حاد دستگاه تنفسي مي شود كه با 
اين بيماري در موارد حاد به . نمايان مي شود شديد بي حاليو  ضعف وتب  ،خشكيا  گلوي دردناك، خشك

  .شود سينه پهلوممكن است باعث  خردساالنخصوص در 
ــاي    ــه نامهــ ــوآنزا بــ ــروس آنفلــ ــه ويــ ــه گونــ ــود دارد   C و Bو  A ســ ــولي دوره . وجــ ــت معمــ  ٔدر حالــ

  .است روز 4تا  3بيماري 
تر است و بيمار اغلب نسبت به  هاي آنفوالنزا شديد طور معمول نشانه آنفوالنزا با سرماخوردگي تفاوت دارد؛ به

  .ماند زمان بيشتري از كار و مدرسه بازمي سرماخوردگي
 

ت عفونيابند، اما گاهي بيماري به عفونت باكتريايي، از جمله  بيشتر مردم بدون مشكل جدي از اين بيماري رهايي مي
البته، با نگهداري مناسب از بيمار در . انجامد مي ،)برونشيت( عفونت مجراهاي تنفسيا يا ه عفونت سينوس، گوش

هاي دردسرسازتري مانند  نتدر برخي بيماران ممكن است عفو. ها پيشگيري كرد توان از اين عفونت خانه مي
 :اند از بيماراني كه در خطر چنين عفونتي هستند و بايد در بيمارستان بسري شوند، عبارت. به وجود بيايد نومونيپ

  .هاي پزشكي جدي دارند يا بيشتر و كساني كه ناراحتي ساله 65ساالن  بزرگ، كودكان زير دو سال
شيوع پيدا كرد و تا امروز آمار مرگ و مير يك سير نزولي را طي  1918در قرن بيستم ويروس آنفلوآنزا در سال 

ميليون نفر در يكسال  40به اين صورت كه در آغاز فعاليت اين ويروس مرگ هاي دسته جمعي حتي . كرده است
يا  آنفلوآنزاي پرندگانين ويروس مانند امروزه گونه هاي جديدتر ا. گزارش شده است اما به مرور كاهش يافت

 .نيز ظهور كرده اند آنفلوآنزاي خوكي



 افرادي كه در معرض آنفلوآنزا هستند

امكـان مبـتال شـدن افـراد بـه آنفلـوآنزا را        هنساليكو  بارداري، آسم، ديابت، كليوي، ريوي، قلبيبيماري هايي چون 
چـون ايـن   . بيشتر به اين بيمـاري مبـتال مـي شـوند     سيستم دفاعي ضعيفبه علت  كودكانهمچنين . افزايش مي دهند 

 .بيماري واگير دار است در مكان هاي عمومي امكان انتقال اين بيماري زياد مي باشد

  
  عالئم بيماري

 )ددرجه سانتي گراد باش 8/37شتر از درجه حرارت بدن به مدت بيش از دو روز بي( بدن  باال بودن درجه حرارت* 

 ابتال به درد ناگهاني يا ترشح از يك يا دو گوش *

 احساس درد در گوش خود و ادامه آن به مدت بيش از چند روز *

 روز 10بيش از  گرفتگي بينيآبريزش و  *

 سرفه همراه با خلط غليظ و بدبوي زرد و سبز رنگ *

 ساعت به هنگام بلع غذا 48گلودرد بيش از  *

 حساسيت هاي پوستي يا جلدي غير قابل توجيه *

  مداوم سردردسفتي گردن همراه با  *
 ساعت طول بكشد 48، تب و ترشحات زرد يا سبز رنگ بيني كه بيش از سينوس هادرد در ناحيه  *

، .)كـه ممكـن اسـت بـا خلـط همـراه باشـد       ( سـرفه ، خسـتگي،  دكمردر، دردهاي عضالني از جمله سردرد، تب و لرز
آنفلـوآنزا در تمـام   . از عاليم شايع بيمـاري هسـتند   كوفتگي و خارش بدن، گلودرد، ، استفراغخشونت صداگلودرد، 
شيوع ناگهاني انواع مختلف آنفلـوآنزا تقريبـاً هـر زمسـتان رخ مـي      . ديده مي شود غير از دوران شيرخوارگيسنين به 

بـدن  همچنين كساني كه قبالً دچار اين بيماري نشده اند امكان بروز ايـن بيمـاري در  . دهد و شدت آنها متفاوت است
  .انان بيشتراست

  
 عوارض بيماري

روز است اما چون در جريان آنفلوآنزا ميكروب هاي ديگري بـه بـدن حملـه مـي      4تا  3معمولي بيماري  ٔهرچند دوره
مي گردند و اين بـدان معنـا اسـت كـه      به خصوص در دستگاه تنفس هرو سبب پيدايش عفونت هاي ثانويكنند ازاين 

بـه كـار بـردن    . و آن را براي دچار شدن به بيمـاري هـاي ديگـر آمـاده مـي سـازد       كرده آنفلوآنزا مقاومت بدن را كم
ماسك، گندزدايي هواي اتاق بيماران و جدا كردن سريع مبتاليان از افراد سالم تـا حـدي مـانع شـيوع آنفلـوآنزا مـي       

  .شود



  
 علل بيماري

،  A آنفلـوآنزاي شـامل ويـروس    آنزاآنفلـو . هسـتند اورتوميكسـو ويـروس هـا    رده ويـروس هـاي عامـل آنفلـوآنزا از     
مـثالً اسـتفاده از ليـوان    (اين ويروس هـا در اثـر تمـاس مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم       . است   C آنفلوآنزاي و B آنفلوآنزاي

 .گسترش مي يابند) آلوده

  
كه مردم براي كاهش عالئم و نشانه هاي سرماخوردگي آسپرين مصرف مي كنند اما تحقيقات نشان داده است "

آسپرين تعداد ويروس هاي سرماخوردگي در ترشحات بيني را افزايش داده و در نتيجه شانس سرايت بيماري را از 
و بيماري هاي واگيردار آمريكا،  آلرژي؛ بنا بر نظر سازمان ملي تحقيقاتي "شخصي به شخص ديگر افزايش مي دهد

ان آسپرين يا هر داروي ديگر كه حاوي نوجوانبايد به بچه ها و نانجمن متخصصين اطفال آمريكا توصيه مي كنند كه 
نتيجه تحقيقات  .تجويز شود -و آنفلوانزا آبله مرغانبه خصوص  -است جهت درمان بيماري هاي ويروسي  آسپرين

استفاده از آسپيرين براي درمان بيماري هاي ويروسي سرماخوردگي در كودكان ن است كه آپزشكي حاكي از 
شود و در مواقعي  زيان هاي غير قابل جبران مغز و كبداين بيماري مي تواند باعث . مي شود REYE باعث بيماري

 .مرگ اطفال را نيز به دنبال داشته باشد

  

 در كودكان آنفوالنزا

 !مبتال شده است آنفوالنزااگر كودك شما نشانه هاي زير را داشت احتماال به 

 يا باالتر سانتيگراددرجه   3/38 تب ناگهاني •

 و بيني گرفته سرفه هاي خشكخستگي، بي حالي به همراه نشانه هايي همچون  •

 .يا سرفه قبل از تب پديدار شدند، به احتمال زياد فرزند شما سرما خورده است گرفتگي بينياگر نشانه هايي همچون 

، بي ميلي و كم اشتهايي، گلودرد و ورم گلو اشاره زودرنج شدناز ديگر نشانه هاي آنفوالنزا مي توان به  •
 .مي شود و استفراغ اسهالدرد در ناحيه شكم و آنفوالنزا همچنين باعث ايجاد  .كرد

  

  
  
  
  
  



 آنفوالنزا مي شوند؟دچار كودكان چگونه 

اگر كودك شما در نزديكي . منتشر و پخش مي شوند آنفوالنزا، به سرعت در محيط  B و نوع A ويروس هاي نوع
دهان يا بيني او به  عسطهيا  سرفهفردي قرار دارد كه آنفوالنزا گرفته و سرفه و عطسه مي كند، احتمال دارد قطرات 

روز پس از آن ناقل بيماري  5فرد مبتال به آنفوالنزا، از يك روز پيش از بروز عالئم بيماري و . كودك وارد شوند
 .تاس

، مراكز نگهداري مدرسهاز آنجا كه ويروس آنفوالنزا به سرعت تكثير مي شود، اين بيماري مي تواند به راحتي در 
بيشتر مواقع، حتي افرادي كه تصور مي شود مبتال نشده اند نيز . و حتي خانواده پخش شود زمين هاي بازيكودكان، 

 .روز عالئم بيماري را نشان مي دهند 4پس از يك تا 

البته از آنجا كه مقاومت افراد در مقابل ويروس آنفوالنزا متفاوت است، شايد فردي به آن مبتال باشد و خودش خبر 
يا نشانه هاي خفيفي داشته باشند كه تصور شود سرماخوردگي است و به راحتي اين ويروس را به بقيه . نداشته باشد

 .افراد منتقل كند

 دكتر ببريم؟چه زماني بايد فرزند خود را پيش 

 :اگر نشانه هاي زير را در كودك خود مشاهده كرديد، حتما او را نزد پزشك ببريد

كودكان در اين سن حتما بايد تحت  .سيلسيوس يا بيشتر دارد درجه 38ب است و ت زير سه ماهاگر كودك شما     •
 .مراقب پزشك براي تشخيص عفونت هاي جدي يا بيماري هاي احتمالي قرار بگيرند

 .درجه سيلسيوس يا بيشتر دارد 38.3تب باالي سن و  ماه 6تا  3بين اگر كودك شما     •

 .درجه سيلسيوس يا بيشتر دارد 39.4تب باالي سن و  ماه 6باالتر از اگر كودك شما     •

 بيشتر از سه روز تب داشتن    •

 سرفه هايي كه پس از يك هفته هنوز خوب نشده اند    •

 ديابتداسي شكل،  كم خونينه هاي آنفوالنزا در صورت داشتن بيماري هاي مزمن همچون سرطان، داشتن نشا    •

 يا ناراحتي هاي قلب، ريه يا كليه

درماني براي مدت طوالي  آسپرينهر دو با ي يا كاواساكي كه روماتيسمت ياشتن نشانه هاي آنفوالنزا و آرترد    •
 .ر طرف مي شوندب

 داشتن گوش درد    •

 خس خس كردن گلو يا سخت نفس كشيدن    •

 رمان آنفوالنزاددوباره مريض شدن بالفاصله پس از خوب شدن و     •

 كم آب شدن بدن    •



  

 تزريق واكسن

از شش ماهگي هر سال  –كودكان و بزرگساالن  –مركز پيشگيري و درمان بيماري ها، توصيه مي كند همه افراد 
ريق واكسن براي كودكاني كه بيماري هاي جدي تر همچون ديابت، سيستم دفاعي تز. تزريق كنند واكسن آنفوالنزا

 .هاي قلب، ريه و كليه دارند، بسيار مهم تر و ضروري تر استشديد يا بيماري  كم خونيضعيف، 

تاثير اين واكسن به سالمت بدن كودك شما و چگونگي تطابق . متاسفانه واكسن هاي آنفوالنزا عاري از خطا نيستند
 .هر چه كودك بدن سالم تري داشته باشد، اين واكسن تاثير بيشتري خواهد داشت. واكسن با ويروس، بستگي دارد

 .در بعضي از سال ها، بدن افراد تطابق زيادي با واكسن دارد اما ممكن است در سال هاي ديگر اينگونه نباشد

. اگر پس از واكسيناسيون كودكان، همچنان به آنفوالنزا مبتال شدند بايد اميدوار باشيم كه بيماري او سخت نيست
  .مقابل بيماري هاي مشابه آنفوالنزا محافظت نمي كند بدن كودك را در واكسن آنفوالنزاهمچنين بايد بدانيد، 

 رعايت بهداشت

دست هاي او را با صـابون و آب گـرم    :براي محافظت بهتر و بيشتر از فرزند خود بايد اصول بهداشتي را رعايت كنيد
از انتقـال بيمـاري   اين كـار  . شوييد و از ديگر اعضاي خانواده نيز بخواهيد دست هاي خود را چند بار در روز بشويندب

 .در خانه جلوگيري مي كند

البته اگر افراد بيمار باشـند امـا نشـانه هـاي     . بهترين كار، دور نگه داشتن فرزند خود از افراد مشكوك به بيماري است
 .آن را نداشته باشند كار كمي سخت مي شود

در صـورت ابـتال بـه    . النزا مبـتال شـود  با همه تالش شما براي سالم نگه داشتن كودك، باز هم ممكن است او به آنفـو 
آنفوالنزا، مي توانيد مطمئن باشيد او امسال ديگر دچار اين بيماري نمي شود زيرا در برابر اين ويروس واكسـينه شـده   

بـه همـين   . البته، در سال آينده دوباره احتمال خطر هست زيرا اين مصونيت فقط براي همين امسال وجـود دارد . است
  .را تزريق كنيد واكسن آنفوالنزاوصيه مي شود هر سال دليل است كه ت

در اين حالت فرد بيمـار نيـاز   . بيماري سرماخوردگي گاه به علت ضعف عمومي و كاهش مقاومت بدن روي مي دهد
اما علت مهـم ديگـري    .وب و تميز داردو تنفس هواي مرط C ويتامين به استراحت، مصرف ويتامين ها به خصوص

بيماري سرماخوردگي در اين حالـت آنفلـوآنزا ناميـده    . كه موجب سرماخوردگي مي شود حمله هاي ويروسي است
مي شود و اگرچه با نشانه هاي عمومي سرماخوردگي مانند تـب، ريـزش آب بينـي، سـرفه و ضـعف عمـومي همـراه        

 .ز با درد مفاصل همراه استاست، بيماري شدت بيشتري دارد و گاه ني

يكي از عادت هاي اشتباهي كه مردم دارند اين است كه در هنگام سرماخوردگي يا آنفلوانزا، دسـتمالي را كـه بـراي    
اين . عطسه يا سرفه استفاده كرده اند در جيب يا دست خود نگه مي دارند و مجدداً آن را مورد استفاده قرار مي دهند



بيماران بايـد  . كه عوامل بيماري دوباره به بدن انتقال يابند و بتوانند باعث تشديد بيماري شوند راه بسيار ساده اي است
يك اشتباه معمول ديگر آن است كه با فشار بينـي   .دستمال مورد استفاده را پس از يك بار مصرف فوراً دور بيندازند

داري از ترشحات بيني كه حاوي ويروس هـا و  فشار هوا باعث مي شود كه مق. خود را در يك دستمال تميز مي كنند
  .ميكروب ها هستند را به سينوس هاي زير چشم انتقال دهند و باعث عفونت سينوسي شوند


