
آنچه باید درباره ویروس آنفلوآنزا بدانید

H7N9 تا H1N1 از

هشدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتشار سریع آنفلوانزا در کرمان و سیستان و بلوچستان

آنفلوآنزا وحشی شده است!

بار دیگر فوت چند تن از هموطنان ما در 
آنفلوانزای  به  ابتال  علت  به  کرمان  استان  
خوکی طی یک ماه گذشته خبرساز شد. هرگاه 
آنفلوانزا منجر به فوت می شود، زنگ های 
خطر برای سیستم بهداشتی کشورها به صدا 
درمی آید تا زودتر نوع ویروس را تشخیص 
دهند و بتوانند ارتباط ویروس با انسان ها 
را قطع کنند. ویروس های آنفلوانزا معموال 
در افراد سالم کشنده نیستند و خطر متوجه 
کسانی است که از نظر ایمنی ضعیف هستند. 
تعداد این افراد در جوامع کم نیست و اگر 
جلوی شیوع ویروس گرفته نشود، شاهد 
مرگ و میر قابل توجهی در جمعیت کشورها 

خواهیم بود.

ویروس آنفلوانزای جدیدی طی چند سال اخیر 
در پرنده ها دیده شد. این ویروس قابلیت انتقال 
به انسان را داشت و افرادی که در تماس با 
پرنده ها بودند به ویروس آلوده شدند. سپس 
ایجاد شد  در ساختار ویروس ها  تغییرهایی 
که انتقال ویروس از انسان به انسان دیگر را 
امکان پذیر کرد و باعث شد بیماری جدید و 
جدی آنفلوانزای پرندگان در دنیا مطرح شود. 

شیوع آنفلوانزا از پرندگان
ویروس آنفلوانزای پرندگان از نوع H5N1 بود 
که در سال 2003 میالدی در مرغ ها و پرندگان 
خانگی بیماری شدیدی ایجاد می کرد ولی در 
پرندگان مهاجر آبزی وحشی عالئمی نداشت 
و آنها فقط ناقل بودند. این نوع آنفلوانزا در 
انسان ها هم خطرناک بود و تقریبا نیمی از 
بودند،  پرندگان  با  انسان هایی که در تماس 
فوت کردند. این موضوع از این نظر بسیار 
نگران کننده شد که بتواند از انسان به انسان 
یا همه گیری در کل  پاندمی  منتقل و منشاء 

دنیا شود.
نگرانی از این بابت تمام نشده بود که در سال 

2009 آنفلوانزای خوکی که از کشور آمریکا 
منشاء گرفته بود از راه رسید. البته آنفلوانزای 
خوکی بیماری خفیفی ایجاد می کند، اما طی 
 H5N1 سال های 1383 تا 1389 آنفلوانزای
خیلی مساله ساز شد و حتی به ایران هم رسید. 
به  روسیه  از  آبزی  مهاجر  پرندگان  ورود 
پرندگان  با  آنها  تماس  و  ایران  تاالب های 
ما  پرندگان شمال کشور  باعث شد  خانگی 
آلوده شوند و در آن سال ها بسیاری از مراکز 

مرغداری برای جلوگیری از انتقال ویروس به 
سایر پرندگان و انسان تمام مرغ ها را معدوم 

کردند.

 H7N9 خطر جدی آنفلوانزای
از سال 2013 به این طرف آنفلوانزای جدیدی 
به نام H7N9 دیده شده که مواردی از آن در 
کشور چین گزارش شده است. این نوع از 
آنفلوانزا بسیار خطرناک است و به آنفلوانزای 

فوق حاد شهرت دارد و باعث مرگ و میر 
باالیی می شود. این آنفلوانزا هم بین پرندگان 
شیوع دارد. باز هم انسان هایی که با پرندگان 

تماس داشتند، اولین قربانیان بودند. 
آنفلوانزای H5N1 بیشتر جوان ترها را درگیر 
کرد و متوسط سن بیماران 26 سال بود، ولی 
متوسط سن مبتالیان به H7N9 حدود 60 
سال بود. این 2 نوع آنفلوانزا همچنان در فصل 
سرما باعث نگرانی هستند. پرندگان آلوده در 

سردسیر  مناطق  به  تابستان  در  چین  کشور 
سیبری مهاجرت و آنها را هم آلوده کردند. 
با آمدن فصل سرما دوباره مهاجرت پرندگان 
از سیبری به مناطقی از ایران مانند تاالب هایی 
در بندرانزلی، کرمان و... شروع خواهد شد 
و این دغدغه باز هم برای مسئوالن بهداشتی 
ویروس  پرندگان  که  دارد  وجود  کشورمان 
جدید H7N9 را با خود همراه داشته باشند. 
گرچه مسئوالن دامپزشکی در پرندگان آبزی 
وحشی هر ساله پایشی را انجام می دهند تا 
اگر موردی پیدا شد خیلی سریع اطالع رسانی 
با آغاز فصل  بالقوه همیشه  کنند ولی خطر 

سرما وجود دارد. 

راهکارهای بهداشتی چیست؟
سال های 1383 تا 1389 مرغداری های ایران 
خسارت زیادی دیدند. به نظر می رسد دوباره 
دیده  دنیا  ویروس جدید دیگر H7N9 در 
شده که هنوز معلوم نیست این ویروس به 

اطالع رسانی  همین  ولی  نه  یا  رسیده  ایران 
رسانه های مختلف و هوشیار بودن کشورها 
یافتن ویروس،  تا درصورت  باعث می شود 
خیلی زود بتوان جلوی انتقال را گرفت و بیماری 
را کنترل کرد. ویروس آنفلوانزای پرندگان و 
شاید بهتر باشد این هشدار به مرغدارها داده 
شود که مرغ های خود را بیمه کنند چون در 
آن سال ها مرغداری ها خسارت زیادی دیدند. 
پرندگان  با  نزدیک تری  ارتباط  که  مردمی 
وحشی آبزی دارند هم باید مراقب باشند تا 
این پرندگان را برای خوردن شکار نکنند یا 
اگر قصد این کار را دارند، حتما گوشت پرنده 
را به خوبی بپزند و بهداشت را رعایت کنند. 
مسدود کردن چرخه انتقال ویروس از انسان 
به انسان دیگر مانند ویروس سرماخوردگی 
است. ویروس آنفلوانزا یا سرماخوردگی در 
فصل تابستان هم وجود دارد ولی به دلیل 
باز هستند و جریان هوا در  اینکه پنجره ها 
محیط برقرار است، افراد کمتر به آن مبتال 
می شوند. در این فصل افراد باید سعی کنند با 
هم روبوسی نکنند و دست ندهند. دست های 
خود را بیشتر با آب و صابون بشویند و گاهی 
باز  را  پنجره ها  روز  از  در ساعت هایی  هم 

کنند تا هوا جریان یابد. 
مانند  پرندگان  یا  خوکی  آنفلوانزای  عالئم 
آنفلوانزای انسانی است ولی تب، عفونت تنفسی 
و سرفه باید جدی گرفته شود. در مواقعی 
که آنفلوانزا شدید باشد، باید در بیمارستان 
نمونه گیری از بیمار انجام گیرد. پس از آن 
تهران  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  به  نمونه 

فرستاده می شود.
اما آنفلوانزایی که در کرمان جان چند تن از هموطنان 
 H1N1را گرفته همان آنفلوانزای فصلی از نوع
خوکی است که هر ساله دیده می شود. این نوع 
آنفلوانزا به راحتی از انسان به انسان منتقل می شود 
و احتماال در ماه های آینده در همه استان ها شایع 
شود. آنفلوانزای H1N1باعث فوت نمی شود ولی 
در افرادی که بیماری زمینه ای مانند ضعف سیستم 
ایمنی و بیماری های قلبی- ریوی دارند و باردار 
یا مسن هستند احتمال فوت وجود دارد. بهتر 
است افراد در معرض خطر قبل از شروع فصل 

سرما واکسن بزنند.

»آنفلوآنزا در ایران وحشی 
شده است!« این هشداری 
بود که در نیمه آذرماه از 
سوی وزیر بهداشت اعالم 
شد. دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی با 
اشاره به انتشار این بیماری در کرمان گفت: 
»متاسفانه تا کنون در کرمان 22 نفر به دلیل 
ابتال به آنفلوآنزا فوت کرده اند و متاسفانه 
صرفا  افراد  البته  است.  آمار صحیح  این 
به دلیل بیماری آنفلوآنزا فوت نمی کنند، 
دیگری  زمینه ای  بیماری های  حتما  بلکه 

داشته اند...« نیز 
علیرضا  به  نوبت  بهداشت،  وزیر  از  پس 
رزم حسینی، استاندار کرمان بود که در روز  
دانشجو، 16 آذر، با اعالم وضعیت زرد به 
کرمان  در  آنفلوآنزا  بیماری  شیوع  خاطر 
مدارس  دلیل،  همین  »به  که:  کند  عنوان 
مهدکودک های  و  تحصیلی  مقاطع  تمام 
آذر   18 17 و  استان کرمان در روزهای 

تعطیل است.«

اما در کنار اخبار نگران کننده ای که در ابتدای 
گزارش خواندید، خبرهای دلگرم کننده ای هم 
منتشر شد: »شبکه های اجتماعی همه چیز را بزرگ 
و غیرعادی نشان می دهند. ما بررسی کردیم و 
با وجود وسعت گرفتاری دیدیم که ویروس 
فعلی همان ویروس معمول است و موضوعی 
چندان غیرعادی نیست.« این واکنش دکتر محمود 
نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت بود در قبال اخبار منتشرشده 
درباره آنفلوانزای خوکی و قربانیانش که بسیاری 
را نگران و وحشت زده کرده بود؛ تا حدی که رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم با بیان اینکه 
تعداد مراجعان مشکوک مبتال به آنفلوانزا به مراکز 
درمانی زیاد است، گفته بود اغلب این مراجعان 
مبتال به آنفلوانزا نبوده اند و تنها سرماخوردگی 
معمولی دارند که با یک مقدار استراحت قابل 

کنترل و درمان است.

دکتر محمود نبوی در گفت وگو با ایسنا تعداد 
جانباختگان آنفلوانزای نوع A در استان کرمان 
را 16 نفر اعالم کرده بود و موضوع را چندان 
غیرعادی ندانسته و گفته بود موج آنفلوانزا در 
آذرماه در کشور آغاز می شود بنابراین ویروس 
)فعلی( همان ویروس فصلی است که فعال موج 
H1N1 آن آغاز شده و احتماال در ماه های آینده 

موج H3N2 و B هم وارد کشور می شود.
او در ادامه توضیح داده بود خاصیت آنفلوانزا این 
است که در فصل سرد حدود 5 تا 10 درصد 
جامعه را درگیر می کند که حدود یک درصد از 
افراد دچار ذات الریه می شوند و ذات الریه هم با 
درمان حتی به طور متوسط 7 درصد مرگ ومیر 
همراه دارد. این آمار در جوانان 3 درصد است و 

در افراد مسن تا 15 درصد هم می رسد، بنابراین از 
برخی از این تلفات گریزی نیست. دکتر نبوی تاکید 
کرده بود با توجه به جمعیت استان کرمان و موجی 
که شروع شده، این تعداد مرگ ومیر غیرعادی 
نیست و از تعداد معمولی باالتر نبوده. در این 
استان 8 مورد مثبت ابتال به ویروس آنفلوانزا نوع 
A تیپ H1N1 مشخص شد که منجر به فوت 

شده است. البته تعداد فوتی ها بیشتر بوده اما دالیل 
فوت، عوامل دیگری مانند تنگی نفس و نارسایی 
قلبی هم بوده. معاون مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت نامگذاری این آنفلوانزا به نام 
خوکی را کار درستی ندانسته و گفته: »آنفلوانزایی 
که در سال 2009 ایجاد شد، فقط ژن های خوک 
را نداشت، بلکه حاوی ژن های پرنده و انسان 
هم بود، بنابراین آنفلوانزایی که هم اکنون شاهد 
آن هستیم غیرمعمولی نیست، اما از آنجایی که 
ما مراقبت می کنیم، تعداد تلفات دقیقا مشخص 
می شود و این مساله غیرعادی نیست. ویروس 
نیز ویروسی فصلی است.« دکتر نبوی افرادی را 
که به این ویروس مبتال شده اند، افرادی دانسته 
بود که دچار ضعف ایمنی بوده اند و باید ابتدای 
فصل سرما واکسن تزریق کنند، چراکه در صورت 
ابتال به آنفلوانزا ابتال به مرگ ومیر و عوارضش 
برای این گروه از افراد 10 برابر افراد سالم است. 
او تاکید کرده بود افرادی که ضعف سیستم ایمنی 
دارند مانند بیماران مبتال به آسم، بیماران سرطانی 
که شیمی درمانی یا رادیوتراپی انجام می دهند، 

پیوند عضوی ها، دیابتی ها و... همین حاال هم 
واکسن تزریق کنند چراکه موج های بعدی در 
راه است و اگر این کار را انجام ندهند، احتمال 
مرگ ومیر در آنها افزایش می یابد. در کرمان نیز 
اکثر فوتی ها از همین اشخاص با رده سنی باال 

بوده اند که بیماری های مختلف داشتند.
نبوی با بیان اینکه زمانی که یک اپیدمی آغاز 
باید مراعات اخالق تنفسی را  افراد  می شود، 
داشته باشند، در توضیح این مراعات اخالقی 
باید  می شوند،  بیمار  که  »افرادی   گفت: 
2 یا 3 روز اول را در خانه بمانند و اگر ناچار 
به بیرون آمدن از خانه هستند، در مقابل دیگران 
سرفه نکنند، با آنها دست ندهند، با دیگران 
روبوسی نکنند و سایرین هم فاصله یک متری 

خود را از افراد سرماخورده را حفظ کنند.«
او افزود: »بحث دیگر این است که در فصل سرما 
ویروس آنفلوانزا تا 8 ساعت روی سطوح می ماند 
بنابراین افراد باید به صورت مداوم دست های 
خود را با آب و صابون بشویند. این اقدام ها باعث 
کاهش ابتال می شود و افرادی که پرخطر هستند 

نیز باید واکسن تزریق کنند.«
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت همچنین گفت: »در حال حاضر موج 
اول آنفلوانزا در کرمان و جنوب شرقی کشور 
است و طبعا استان های دیگر را نیز در هفته های 
آینده درگیر می کند و قطعا کل کشور درگیر 
خواهد شد چراکه آنفلوانزا در یک جا نمی ماند 
و هر ساله در فصل زمستان کشور ما درگیر این 
ویروس می شود در حالی که عده زیادی که 
کم عالمت هستند ویروس را پخش می کنند.« 
 معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز از شناسایی 
65 مورد مبتال به آنفلوانزا در کشور خبر داد و آمار 
فوت شده های ناشی از این بیماری را 16 نفر در 
استان کرمان و 4 نفر در سیستان و بلوچستان اعالم 
کرد و گفت: »افراد در معرض خطر، سالمندان و 
کسانی هستند که بیماری زمینه ای و مزمن دارندو 
باید اقدام هایی مانند تزریق واکسن و مصرف دارو 
برایشان انجام شود و اگر افراد عفونت میکروبی 

پیدا کردند، حتما به مصرف دارو نیاز دارند.«

 دکتر حمید عمادی
متخصص بیماری های عفونی، 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

آنفلوانزایی که در کرمان جان چند تن 
از هموطنان را گرفته همان آنفلوانزای 
فصلی از نوعH1N1 خوکی است که هر 
سال دیده می شود. این نوع آنفلوانزا 
به راحتی از انسان به انسان منتقل 
می شود و احتماال در ماه های آینده در 
همه استان های کشور شایع می شود

در حال حاضر موج اول آنفلوانزا در 
کرمان و جنوب شرقی کشور است و 
طبعا استان های دیگر نیز در هفته های 
آینده درگیر می شوند، چراکه ویروس 
در یک جا نمی ماند و هر سال در 
فصول سرد کشور ما درگیر و دچار این 
ویروس می شود

تفاوت سرماخوردگی با آنفلوانزا 

آنفلوانزا بیماری ویروسی است که عالئم آن بسیار شدیدتر 
از سرماخوردگی است. این بیماری اغلب با تب باالی 37/8 
همراه است. بیماران دچار کوفتگی عضالنی، خستگی مفرط، 
خشکی و درد گلو و درد بدن می  شوند. افراد جوان و سالم 
معموال دوره بیماری را بدون مشکل طی می کنند ولی اگر 
آنفلوانزا با عفونت باکتریایی همراه شود شرایط بیمار بسیار 
دشوار خواهد شد. عفونت های باکتریایی اغلب به دستگاه 
تنفسی تحتانی حمله می کنند و باعث عفونت ریه می شوند. 

عفونت ریه خطرناک است. این بیماران به سختی نفس 
می کشند، سرفه می کنند و ممکن است خلط خونی داشته 
باشند. در چنین مواقعی بیمار باید در بیمارستان بستری 
کاهش  برای  بیماران  آغاز شود.  آنتی بیوتیک  با  درمان  و 
سردرد و دردهای عضالنی می توانند از مسکن هایی مانند 

استامینوفن یا ایبوبروفن استفاده کنند.
شربت ضدسرفه  و  بخور  از  استفاده  سرفه  کاهش  برای 
توصیه می شود. پاشویه با آب ولرم نیز باعث کاهش دمای 
بیمارانی که تحت  افراد مسن،  بدن می شود. سیگاری ها، 
شیمی درمانی یا رادیوتراپی هستند و کودکان و نوجوانانی 

که سیستم ایمنی شان کامل نشده، بیشتر در معرض آنفلوانزا 
هستند. طول مدت فعالیت ویروس آنفلوانزا در بدن3 تا 
4 روز است. همه افراد مبتال به آنفلوانزا که همزمان دچار 
عفونت گوش، سینوس ها و مجاری تنفسی هستند حتما 

باید خیلی زود به پزشک مراجعه کنند.
در طول مدت بیماری، بیماران باید تماس خود را با دوستان 
و افراد خانواده به حداقل برسانند. آنها باید دستمال کاغذی 
بیندازند و مایعات گرم  استفاده شده را در ظروف در دار 
بیشتر مصرف کنند چون مصرف مایعات به تسکین درد 

گلو کمک می کند.

کرمانی ها فعال ولیمه ندهند!
استاندار کرمان در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران که چندی پیش با موضوع پیشگیری 
و مقابله با آنفلوانزا تشکیل شد، از خانواده های زائران زیارت عتبات عالیات خواست ولیمه 
و مهمانی های خود را به زمانی بعد از سپری شدن دوران شیوع بیماری موکول کنند تا از 
انتقال این ویروس جلوگیری شود. رزمحسینی، استاندار کرمان گفت: »ما به 2 اصل معتقد 
هستیم؛ نخست شفافیت سپس پیشگیری و آموزش، بنابراین نقش رسانه ها این است که 

در حوزه آموزش و پیشگیری اطالع رسانی به موقع را انجام دهند.«

درخواست نماینده کرمان از وزیر بهداشت
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت نگران کننده شیوع 
آنفلوانزا در این استان از وزیر بهداشت خواست هیاتی را برای کارشناسی بیشتر به 
استان کرمان اعزام کند. محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی طرح یک فوریتی 
بهینه سازی مصرف آب شرب، گفت: »وضعیت نگران  کننده ای بابت شیوع آنفلوانزا 
در استان کرمان ایجاد شده است. از وزیر بهداشت می خواهم گروهی را بفرستند تا 

نگرانی های جدی مردم استان برطرف شود.«
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