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عفونتهای استرپتوكوكی ناشی از گروه A

دکتر سيد احمد سيادتی (ره) ،دکترفرح صابونی

استرپتوکوكهای گروه  ،Aکه استرپتوکوك پيوژن نيز ناميده میشوند يکی از عوامل شايع ،عفونت دستگاه تنفسی
فوقانی هستند و باعث ايجاد فارنژيت و عفونت پوستی بصورت زردزخم و پيودرمی میشوند .اين باکتری به عنوان
عامل ناشايع سلوليت اطراف مقعد ،واژينيت ،سپتی سمی ،پنومونی ،آندوکارديت ،پریکارديت ،استئوميليت ،آرتريت
چرکی ،ميوزيت ،سلوليت و اومفاليت است .باکتری مورد اشاره میتواند تظاهرات بالينی ديگری از جمله مخملك و
باد سرخ را بوجود آورد ،همچنين سندرم شوك توکسيك و فاسئيت نکروزان که وخيم نيز هستند و عوارض جدی
غير چرکی از جمله تب روماتيسمی و گلومرولونفريت حاد نيز بدنبال عفونت استرپتوکوکی با يك دوره نهفته بدون
عالمت ،گزارش میشود .عوارض چرکی عفونت استرپتوکوکی قبل از کشف آنتیبيوتيكها اتفاق افتاده است.
لنفادنيت گردن ،آبسه پری تونسيالر ،آبسه رتروفارنژيال ،اوتيت ميانی ماستوئيديت و سينوزيت در کودکانی که
عفونت آنها تشخيص داده نشده و به درستی درمان نشده باشند ،رخ میدهد .آرتريت واکنشی و ناراحتی عصبی
روانی اتوايمون همراه با اين عفونت در کودکان گزارش شده است .با وجود اين که استرپتوکوك  Aشناخته
شده ترين باکتری از نظر ساختمانی و نيز از موارد تجويز آنتی بيوتيك برای پيشگيری از ابتال به آن است ولی هنوز
در اغلب کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه تحت کنترل در نيامده است .اين عقيده وجود دارد که
برخی از شاخههای خاص اين باکتری که سروتايپهای خاصی از  Mپروتئين دارند ،روماتوژن هستند و هنوز هم
تفاوت بين انواع روماتوژن که عالقه به ايجاد عفونت حلق را دارند و انواع غير روماتوژن استرپتوکوك  Aمشخص
نشده است .يکی از داليل اهميت بهداشتی استرپتوکوك پيوژن ،اين است که جزو عوامل بيماريزای مهم انسانی به
حساب میآيد و در طيف گستردهای باعث گرفتاری ارگانهای مختلفی نظير گرفتاری بافت نرم و لوزهها و
بيماریهای تهديد کننده حيات نظير شوك توکسيك استرپتوکوکی و عوارض ناتوانکنندهای همچون تب حاد
رماتيسمی و گلومرولونفريتمیگردد.
سببشناسی
استرپتوکوك گروه  Aيك باکتری کوکوئيد گرم مثبت است که به شکل زنجيره رشد میکند و بر اساس پروتئين
 Mو فيمبريا به بيش از  011سروتايپ تقسيم میشود و با استفاده از روش  ، PCRترتيب ژنی  emmکه اين
پروتئين را کدگذاری مینمايد مشخص میگردد و با اين روش بيش از  081نوع پروتئين  Mبرای انواع
استرپتوکوك گروه  Aشناسايی شده است .تعيين سروتايپ پروتئين  Mبرای مطالعات اپيدميولوژی بهکار میرود.
انواع مشخصی از بيماریهای استرپتوکوك گروه  Aبا پروتئين  Mشماره  -1-4-3-18-01-0و  6به ترتيب عامل
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شايع عفونتهای خوشخيم فارنژيت استرپتوکوکی در بعضی از کشورهای صنعتی میباشند .يك نوع مولد فارنژيت
نوع  12Mمیتواند گلومرولونفريت بدهد ولی انواع متعددی از عفونتزاهای پوستی تيپهای  Mپروتئين -55-44
 61-55ايجاد نفريت مینمايند .انواع مولد فارنژيت باعث تب روماتيسمی میشوند ولی هيچ کدام از انواع مولد
عفونت پوست ،نمیتوانند ايجاد تب روماتيسمی نمايد .عالوه بر پروتئين  ،Mدر کشتهای تازه استرپتوکوك،
باکتریها با اسيد هيالورونيك پوشيده شدهاند .وجود اين اسيد به کلونیها ظاهر موکوئيد میدهد .پروتئينهای مهم
ديگر موجود در سطح استرپتوکوك شامل پروتئين  ،Tپروتئين  R ،SORو پروتئينهايی است که به طور غير
اختصاصی به قسمت ثبوت مکمل ( FCگاماگلبولين) میچسبند.
عالوه بر پروتئينهای سطحی ،کربوهيدراتها در سطح استرپتوکوك وجود دارند که در انواع مختلف استرپتوکوكها
متفاوت میباشند .استحکام ديواره استرپتوکوكها به علت پليمرهای بزرگتری به نام پپتيدوگليکان است .در داخل
ديواره سلول ،غشای سلولی قرار دارد که از کمپلکسهای ليپيد و پروتئين تشکيل يافته است و غشاء
استرپتوکوکهای  Lشکل را تشکيل میدهد .در صورتی که انواعی از استرپتوکوكها فاقد ديواره سلولی باشند ،به
پنی سيلينها و ديگر پادزيستهای متوقفکننده ديواره سلول ،مقاومت نشان میدهند .استرپتوکوكهای گروه A
تعداد زيادی مواد بيولوژی میسازند که برای سلولهای انسان و ساير پستانداران سمی است ،اين مواد شامل
استرپتوليزين  Oو استرپتوليزين  Sاست .استرپتوکوكها موادی را به نام توکسينهای اريتروژنی ترشح مینمايند
که شبيه آندوتوکسين میباشند .از مواد ديگر ترشح شده توسط استرپتوکوكها میتوان انواع  DNAaseشامل A
 C ، B ،و  Dرا نام برد .ساير مواد ترشح شده توسط استرپتوکوك شامل استرپتوکيناز ،هيالوروئيداز ،آميالز ،پروتئاز
و استراز است( جدول .)0
جدول  -1عوامل گوناگون مرتبط با عفونتهای ناشی از استرپتوکوکهای گروه A

عفونتهای استرپتوکوکی ناشی از گروه 0183 / A
اپيدميولوژی توصيفی و رویداد بيماری
انسان بهعنوان مخزن طبيعی استرپتوکوك گروه  Aشناخته شده است .عفونت اين باکتری بسيار قابل سرايت است
و در افراد سالم که آنتیبادی مخصوصی عليه آن سروتايپ خاص را نداشته باشند ،اتفاق میافتد .در نوزادان بخاطر
دريافت آنتیبادی از مادر ،بهندرت مشاهده میشود .بيشترين ميزان بروز فارنژيت در کودکان  3-05سال ،ديده
میشود و در فصل زمستان و بهار بيشتر است .باکتری از طريق ترشحات بينی و ترشحات بزاقی منتقل میشود و
انتقال از طريق تماس نزديك رخ میدهد .اين باکتری عامل مهم اپيدمی در مهدکودكها است و از طريق مصرف
غذاهای آلوده به باکتری ،اپيدمیها ايجاد میگردد .انتقال عفونت تا  14ساعت پس از تجويز آنتی بيوتيك مناسب
متوقف و ناقلين مزمن حلق هم میتوانند بندرت عفونت را منتقل نمايند .در دهههای اخير ،عفونتهای وخيم
استرپتوکوك گروه  Aرو به افزايش بوده و باکتريمی ،سندرم شوك توکسيك ،فاسئيت نکروزان از آن جمله است.
اين فرم عفونتها در شيرخواران و و سالخوردگان ،بيشتر اتفاق میافتد و آبله مرغان يکی از عوامل مستعدساز آن
است .عوامل خطر ساز ديگر هم بيماریهای ديابت مليتوس ،عفونت  ،HIVاستفاده از مواد مخدر وريدی،
بيماریهای مزمن قلبی و ريوی میباشند .در  51درصد بيماران راه ورود باکتری مشخص نمیشود و در بسياری از
موارد انتقال از راه مخاط و پوست است .عفونتهای وخيم بندرت پس از فارنژيت استرپتوکوك  Aگزارش میگردد.
دوره نهفتگی
با توجه به اين موضوع که بيماریهای متعددی در اثر عفونت با استرپتوکوك گروه  Aايجاد میشوند ،دوره
نهفتگی بيماری در مورد هر يك از انواع گرفتاریهای استرپتوکوکی متغير است .دوره نهفتگی فارنژيت
استرپتوکوکی  01ساعت تا  4روز است .در تعداد کمی از بيماران ممکن است دوره نهفتگی طوالنیتر باشد .در
مورد زردزخم استرپتوکوکی ممکن است چند روز تا چند هفته ( به طور متوسط  01روز ) باشد .دوره کمون
مخملك  0تا  5روز و به طور متوسط 3 ،روز ذکر شده است.
سير طبيعی
استرپتوکوك گروه  Aدر حلق (اوروفارنکس)  5%از افراد جامعه زير  11سال وجود دارد که ممکن است متعاقب
عفونت آشکار يا غير مشخص فرد ،چندين ماه و شايد چند سال باقی بماند .ميزان حامالن حدود  6-8%کل
جمعيت است ولی در کودکان دبستانی اين ميزان به  51%میرسد .استرپتوکوك گروه  Aمیتواند جزء فلور نرمال
اوروفانکس باشد و ميزان کلونيزاسيون با آن به حدود  05-11%نيز میرسد .در فارنژيت يا التهاب لوزه
استرپتوکوکی ،شدت بيماری از يك بيماری تحت بالينی (سابکلينيکی) که حدود  31-51%موارد را تشکيل
میدهد تا يك بيماری توکسيك که شامل تب باال ،تهوع ،استفراغ و کوالپس است و حدود کمتر از  01%موارد را
تشکيل میدهد ،متغير است .ضايعههای آبسهای در گلوی بيماران در  51%موارد به علت استرپتوکوك گروه A
است و سيستمی سويه استرپتوکوکی نيز به استرپتوکوك گروه  Aنسبت داده شده است که مرگ و مير بااليی نيز
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دارد .در بيمارانی که دچار بيماريهای زير باشند ميزان مرگ باال است :تب نفاسی ،1عفونت نوزادی2و گانگرن
(حتی با وجود درمان با دوز باالی پنی سيلين).
بيماران مبتال به گلودرد يا زرد زخم استرپتوکوکی خودبخود بهبود می يابند و تعداد کمی از آنها دچار عوارض
چرکی و گاهی شکلهای غير چرکی میگردند .بهبود عفونتهای استرپتوکوکی در عرض  5تا  5روز به علت پيدايش
آنتیبادی اختصاصی و نابودی باکتريها حاصل میشود .شواهد کمی از ايمنی هترولوگ بين انواع ايمنیها حمايت
میکند ولی در برابر ساير سوشهای سرولوژی استرپتوکوك ،ايمنی وجود نخواهد داشت .حالت حاملی استرپتوکوك
يکی از معماهايی است که در ارتباط با استرپتوکوك و ميزبان آن وجود دارد .اين موضوع نه تنها باعث معمای
تشخيصی برای پزشکان و افرادی که در ارتباط با بهداشت عمومی کار میکنند ،میشود بلکه نظريههای مربوط به
بيماريزايی شکلهای غير چرکی را شگفتآور مینمايد .قسمت اعظم اين موضوع ناشی از عدم وجود تعريف صحيح
برای حامالن است .در مقايسه با عفونت که هم استرپتوکوك و هم پاسخ ايمنی ميزبان وجود دارد ،در حامالن
عاليمی دال بر پاسخ ايمونولوژی ميزبان وجود ندارد و اطالعات موجود در منابع علمی حاکی از آن است که حامالن
حاوی استرپتوکوك گروه  Aکمتر باعث انتقال اين باکتری میشوند .داليل دقيق حضور طوالنی استرپتوکوك در
دستگاه تنفسی فوقانی به طور کامل مشخص نيست ،اين که آيا اين موضوع مربوط به باکتری يا عوامل ميزبان
باشد نيز مشخص نيست .در مقايسه با حامالن استرپتوکوك در گلو که ممکن است هفتهها يا ماهها ادامه يابد،
وجود استرپتوکوك گروه  Aدر قسمت قدامی بينی غير معمول است و میتواند حاکی از وجود سينوزيت مزمن
باشد .ميزان بروز عفونتهای تهاجمی  GASاز سال  1111 – 0445در آلمان  1/0مورد در  011111نفر است
که بطور کلی 41/6%ميزان کشندگی گزارش شده است و بيشترين ميزان در گروه سنی  61-64سالگی 65/1%
است .وقوع شوك ،سندرم ديسترس تنفسی بزرگساالن)4(ARDSو سن بيشتر يا مساوی  31سالگی از عوامل
خطر ساز پيش بينی کننده مهلك بودن عفونت است 6/5% .عفونت بيمارستانی و  4مورد هم عفونت زايمانی بدليل
 GASگزارش شده است.
انتشار جغرافيایی
فارنژيتهای استرپتوکوکی و زردزخم در همه جا وجود دارد .زرد زخم در مناطق گرمسير و در فصول گرم شايع
است و احتمال دارد که به علت گزش حشرهها و آسيبهای پوستی باشد .گرچه زردزخم در تمام مناطق اتفاق
میافتد ،اما گلو درد استرپتوکوکی در اواخر پاييز ،زمستان و بهار از شيوع بيشتری برخوردار است که احتمال دارد
به علت تماس نزديك افرد در فضای سرپوشيده در مدارس باشد.
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Puerperal fever or sepsis
Neonatal infection
3
Gangerne
4
Acute respiratory distress syndrome
2

عفونتهای استرپتوکوکی ناشی از گروه 0185 / A
در مطالعهای که برای بررسی شيوع حامالن استرپتوکوك در مدارس شرق تهران در سال  53-0351انجام شد ،از
ميان  545فرد مورد بررسی 54/1%،دبستانی و 41/8 %راهنمايی بودند .در  55مورد حامل ( )01/0%استرپتوکوك
بتاهموليتك گروه  Aو غير  Aبه دست آمد.
روند زمانی
اپيدمیهای ناگهانی تك منبعی مشترك ممکن است به دنبال آلودگی مواد غذايی توسط افراد حامل باکتری يا
بيماران ايجاد شود .به طور متوسط عفونتهای استرپتوکوکی دستگاه تنفس هر  3تا  5سال يك بار رخ میدهند و
افزايش بروز در فصل پا ييز گزارش شده است .زرد زخم استرپتوکوکی به طور معمول بيماری ماههای تابستان است
و در مناطق گرمسيری ممکن است به طور يکسان در طول سال اتفاق افتد .عفونتهای استرپتوکوکی امروزه اهميت
بيشتری پيدا کرده است و در انتهای سالهای  0481تا دهه  0441مورد بحث قرار گرفته است .عوارض
استرپتوکوك گروه  Aدر دهههای اخير شايعتر شده و عارضههای جدی به دنبال ابتال به آن ،بيشتر گزارش
میگردد.
تاثير سن ،جنس ،موقعيت اجتماعی
به طور کلی ميزان بروز در شيرخواران از همه کمتر است که بهدليل نبودن گيرنده فارنژيال برای اتصال به
استرپتوکوك است .عفونتهای پوستی استرپتوکوکی در کودکان زير  6سال از ساير گروههای سنی شايعتر بوده و
فارنژيت در سن  5تا  05سالگی شايعتر است .مخملك در کودکان زير  3سال شايع نيست ،ولی در خانوادههايی
که عفونت استرپتوکوکی شناخته شده دارند ،گرفتاری استرپتوکوکی بصورت عفونت دستگاه تنفسی فوقانی غير
اختصاصی فارنژيت ،اوتيت ميانی با يا بدون زردزخم است .عفونت استرپتوکوکی در هر سنی اتفاق میافتد ،احتمال
ابتالء به استرپتوکوك با افزايش تعداد افراد جمعيت در مدرسه ،مراکز نظامی و غير نظامی افزايش پيدا میکند .با
افزايش سن و ابتال به عفونتهای استرپتوکوکی در انسان ،مقاومت بيشتری نسبت به تمام استرپتوکوكها به جز
سوشهای بسيار بيماريزای استرپتوکوك گروه  Aحاصل میشود .اين موضوع تا حدی توجيهکننده بروز سنی
مشخص در اپيدميولوژی فارنژيت و پيودرمی استرپتوکوکی است .استرپتوکوك در شيرخواران زير  6ماه بصورت
نازوفارنژيت همراه با ترشحهای چرکی ،چرکی سروزی و تب خفيف ديده میشود و بيشتر در اطراف سوراخهای
بينی ،بثورات زرد زخمی مالحظه میگردد .عاليم حاد به تقريب يك هفته طول میکشد و ترشحها و تحريكپذيری
بيمار برای  6هفته ادامه می يابد ،در اين حالت بيماری از سرماخوردگی قابل افتراق نيست و انجام کشت ،وجود
استرپتوکوك را ثابت مینمايد .استرپتوکوکوزيس در کودکان  6ماهه تا سه ساله با تب کم ،عاليم خفيف
نازوفارنژيت همراه با ترشحهای سروزی بينی شروع میشود .غدد لنفاوی قدام گردن بزرگ میشوند .سينوزيت،
اوتيت ميانی بصورت همراه ممکن است ديده شود و عاليم بيمار برای  4تا  8هفته ممکن است ادامه يابد .در
کودکان  01ماهه تا  3ساله ،عفونت دستگاه تنفسی فوقانی استرپتوکوکی با شروع حاد تانسيلوفارنژيت يا فارنژيت با
يا بدون ضايعههای پوستی شروع میشود .جنس بيمار با شدت ابتالء به آن ارتباطی ندارد.
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تاثير عوامل مساعد كننده
التهاب لوزه و فارنژيت استرپتوکوکی در مناطق معتدل و مناطقی که آب و هوای سرد دارند ،شايع است و
پيودرمیهای استرپتوکوکی در هوای گرم و حاره بيشتر گزارش میگردد .تخريب اپی تليوم پوست ،احتمال
پيودرمی و زردزخم را بيشتر میک ند .بيماری همراه واريسالئی باعث آمادگی پوست و احتمال ورود استرپتوکوك را
امکان پذير مینمايد .در مقايسه با دوره کوتاه و بيشتر خوش خيم عفونتهای گلو و عفونتهای سطحی پوست،
سلوليت استرپتوکوکی به سرعت منتشر میشود ،بهطور موضعی گرههای لنفاوی را گرفتار میکند و وارد جريان
خون می شود .بيمارانی که اختالل ايمنی داشته باشند يا بيمارانی که به لنفوم ،لوسمی يا ديگر بدخيمیها مبتال
باشند ،ممکن است دچار باکتريمی و بيماریهايی شوند که زندگی آنها در معرض خطر قرار گيرد .در مجموع،
عوامل زمينه ساز مهم عفونتهای استرپتوکوکی ،عبارتند از عفونت ناشی از ويروس عامل ايدز ،بيماریهای قلبی ـ
ريوی ،ديابت ،آبله مرغان ،الکليسم ،سن کمتر از  0سالگی و بيشتر از  65سالگی ،ساکنان خانه سالمندان و زنان
باردار.
حساسيت و مقاومت در مقابل بيماری
استرپتوکوك گروه  Aتعداد زيادی پادتنهای خارج سلولی دارد که بعضی از آنها مانند پروتئين  Mو توکسين
اريتروژنی ،باعث ايجاد ايمنی در فرد میشوند و پاسخ ايمنی در اين موارد برای چندين دهه ادامه میيابد .ثابت
گرديده است که ايجاد ايمنی و حساسيت در افزايش بيماریهای استرپتوکوکی با افزايش سن ،دخالت دارد و
عفونتهای آتيپيك شيرخوارگی به دنبال پاسخ اوليه سيستم ايمنی ايجاد میگردد .پاسخ ايمنی تا حدود زيادی
بستگی به پروتئين  Mدارد و فردی که با يکی از  51سروتايپ خاص گرفتار شود در مقابل ساير انواع
استرپتوکوكها نيز پادتن نمی سازد و نسبت به ساير انواع استرپتوکوك حساس است .انسان در طول عمر خويش
چندين بار دچار عفونت استرپتوکوك شده ،هر بار در مقابل يك سروتايپ ايمن میگردد .بنابراين با افزايش سن،
ميزان پادتنها در خون باال میرود .به طور کلی در شکل  0چگونگی و احتمال ابتال به فارنژيت يا ديگر عاليم يك
عفونت استرپتوکوکی در ارتباط با وضعيت ايمنی قبلی بيمار نشان داده شده است.
حملههای ثانویه
احتمال حمله ثانويه با يك سروتايپ ،نامشخص است .تاثير پادزيست ( آنتی بيوتيك ) زودرس در کم کردن پاسخ
ايمنی میتواند اين حملهها را توجيه نمايد زيرا مصرف پادزيست ،ميزان ايمنی اوليه را کاهش میدهد که
مطالعههای امروزی اين مساله را تاييد نمینمايد .در سالهای اخير به نقش (LTA) Lipoteichoic Acid
درکولونيزاسيون عفونتهای استرپتوکوکی و نقش احتمالی آن در نشست پادگنهای استرپتوکوکی در بافتهای
مختلف بدن توجه زيادی شده است LTA .نيز در ديواره با کتری موجود است و تمايل زيادی به غشاهای سلولی
دارد.
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شکل  -1چگونگی و احتمال ابتال به فارنژيت يا ديگر عاليم يك عفونت استرپتوکوکی در ارتباط با وضعيت ايمنی قبلی بيمار

انتقال
مطالعههای اپيدميولوژی گلو درد استرپتوکوکی نشان میدهد که پخش عفونت از طريق هوا ( به وسيله گرد و
خاك ) و آلودگی محيط (از طريق لباس ،رختخواب آلوده) نقش کوچکی در پخش اين نوع عفونت استرپتوکوکی
دارد .انتقال عفونت فارنژيت استرپتوکوکی در ظاهر از طريق در معرض قرار گرفتن در مقابل ذرات بزرگ يا بوسيله
ترشحهای دستگاه تنفس حاوی باکتریهای عفونتزا انجام میشود ،پخش عفونت در ميان اعضای خانواده يا هم
کالسیها شايع است .دوران اوج مسری بودن فارنژيت استرپتوکوکی و مخملك در مرحله حاد بيماری است و
درمان با پنی سيلين به سرعت عفونت را محدود میک ند و اگر درمان ادامه يابد ،به طور معمول استرپتوکوك گروه
 Aرا در دستگاه تنفس از بين میبرد .پس از روز دوم يا سوم درمان با پنی سيلين ،احتمال سرايت کمتر است .اگر
چه ان سانها با عفونتهای تحت بالينی ممکن است در پخش عفونت شرکت داشته باشند ،ولی نقش حامالن در پخش
عفونت چندان مطمئن نيست و پخش ثانويه عفونت بيشتر در  1هفته اول پس از اکتساب عفونت رخ میدهد .شير
و غذای آلوده ممکن است باعث عفونت استرپتوکوکی در گلو شود و منبع شيوع بيماری گردد .همچنين ساالدهايی
که حاوی تخم مرغ پخته نشده هستند ،قابليت عفونتزايی را دارند .حامالن مقعدی ،منبع سرايت در شيوع
زخمهای استرپتوکوکی هستند .توليد زردزخم استرپتوکوکی احتياج به پارگی اپی تليوم پوست بوسيله تروما،
حشرهها يا درماتوزهای قبلی دارد .يکی از منابع عفونت ،ضايعههای پوستی کودکان است که از طريق تماس
مستقيم انتشار میيابد و داليلی وجود دارد که انتشار عفونت از طريق مگسهايی که روی اين ضايعهها زندگی
میکنند ،ايجاد شود .عفونتهای بيمارستانی گاهی بوسيله کارکنان پزشکی بيمارستان بصورت عفونتهای خفيف
ايجاد میشود .دوره قابليت سرايت در موارد درمان نشده و بدون عارضه در حدود  0-3است ولی در صورت وجود
ترشحات چرکی به مدت چند هفته تا چند ماه می باشد .ضمنا در مواردی که تحت پوشش درمانی مناسب قرار
میگيرند در عرض  14ساعت خاتمه میيابد.
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پيشگيری و كنترل
پيشگيری از انتشار عفونت های استرپتوکوکی متغير است .در ميان اعضای يك خانواده انتشار عفونت پوستی يا گلو
د ر بيشتر موارد قبل از آن که شخص مبتال شناخته ،ايزوله و درمان شود ،اتفاق میافتد .در موارد همه گير ،به
خصوص وقتی تب روماتيسمی يا گلومرولونف ريت حاد وجود داشته باشد ،بررسی کشت و درمان تمام موارد کشت
مثبت ممکن است الزم باشد .در مواردی که اپيدمی ثابت شده گسترده با عفونت استرپتوکوکی شديد همراه عارضه
پايدار (سکل) ،وجود دارد پيشگيری دارويی گسترده در قطع اپيدمی موثر است .دوز پيشگيری دارويی همان دوز
درمانی گلودرد استرپتوکوکی است .در اين موارد انجام کشت از همه افراد امکان پذير نيست .اين وضعيت شامل
اپيدمی در مراکز نظامی و مناطقی است که جمعيت زيادی از افراد در کنار يکديگر زندگی میکنند .مصرف
پادزيست پيشگيریکننده در اطرافيان نزديك فردیکه مبتال به فاسئيت نکروزان و سندرم شوك توکسيك
استرپتوکوکی است ،در صورتیکه کشت در آنها مثبت باشد ،توصيه میگردد .مصرف دراز مدت پادزيست برای
پيشگيری از عود عفونت استرپتوکوکی در افرادیکه سابقه قبلی تب روماتيسمی يا بيماری قلبی دارند ،پيشنهاد
شده است .مدت مصرف پادزيست در صورتی که فقط روماتيسم مفصلی وجود داشته باشد 5 ،سال بعد از آخرين
حمله يا تا رسيدن به سن  10سالگی است .در افرادیکه سابقه بيماری قلبی روماتيسمی دارند ،اين مدت حداقل
 01سال است و حتی تا  41سال نيز ذکر گرديده است .دوز دارو برای پيشگيری بر اساس جدول  1است.
جدول  -2پيشگيری از تب روماتيسمی

کاهش تعداد نفرات در اجتماعها بهويژه در خوابگاههای گروهی بهنظر میرسد شيوه موثر دراز مدت در کاهش
انتشار گلودردهای استرپتوکوکی در ميان بعضی گروهها باشد .در خانوادههايی که وجود يا عود عفونتهای
استرپتوکوکی ،مسالهساز است ،کشت همزمان از تمام اعضای خانواده و درمان موارد مثبت ،موثر بوده است .کنترل
آلودگیهای محيط به نظر میرسد اثری کم يا بدون اثر در انتشار عفونتهای دستگاه تنفس داشته باشد .در حال
حاضر هيچگونه واکسنی برای پيشگيری از عفونتهای استرپتوکوکی وجود ندارد .در بررسیهايی که انجام شده
است به نظر میآيد برداشتن لوزه باعث کاهش وقوع عفونت آشکار استرپتوکوکی شود و نيز باعث کمتر شدن موارد
درمان موثر شود .در درمان گلودرد استرپتوکوکی گروه  Aاحتياج به پنی سيلين با دوز باال نيست .هنوز
استرپتوکوكها به پنی سيلين حساس میباشند .يك تزريق داخل ماهيچهای بنزاتين پنی سيلين 0/111/111
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واحد برای بزرگساالن و کودکان باالی  31کيلوگرم وزن و  611/111واحد برای کودکان کمتر از  31کيلوگرم
وزن ،عملیترين راه د رمان است .اگر از پنی سيلين خوراکی يا اريترومايسين خوراکی استفاده شود مدت درمان 01
روز است .درمان خوراکی با پنی سيلين  Vبه مقدار  015تا  151ميلی گرم 3 ،تا  4بار در روز است .در صورت
آلرژی به پنی سيلين از اريترومايسين به مقدار  151ميلی گرم چهار بار در روز برای بزرگساالن و در کودکان به
مقدار  41ميلی گرم برای هر کيلوگرم وزن در  14ساعت تقسيم شده به  4دوز  6ساعته است.
شکست درمانی به صورت باقی ماندن استرپتوکوك بعد از دوره کامل درمانی با پنی سيلين در  5-11%کودکان
ديده شده که در درمان با پنی سيلين خوراکی ،بيشتر است .به طور عمده علل شکست درمانی عبارت است از
عفونت مجدد ،عدم مصرف کافی دارو ،مقاومت استرپتوکوك يا ايجاد حالت حاملی .اطالعات جديد نشان میدهند
که در افراد حامل ،شکست درمان با پنیسيلين ديده میشود .بنابراين ،توصيه میشود در صورتی که سابقه تب
روماتيسمی در خانواده يا اپيدمی استرپتوکوکی يا سکل در جامعه باشد ،از کشت گلو استفاده نماييم .در بيماران
نشاندار که کشت گلوی مثبت مداوم دارند ،بايد برای درمان مجدد از پنی سيلين بنزاتين استفاده شود .همچنين در
موارد شکست درمانی ،تعيين گروه سرولوژی استرپتوکوك کمك مینمايد .کشت مجدد يك بيمار با گلو درد
استرپتوکوکی در موارد عود فارنژيت يا سابقه تب روماتيسمی اگر مثبت باشد ،استفاده درمانی دارد ،ولی اگر بعد از
اين درمان باز هم کشت مثبت باشد ،حالت حاملی وجود دارد و درمان دوباره الزم نيست .درمان با پنی سيلين در
گلودرد استرپتوکوکی در پيشگيری از بروز گلومرولونفريت حاد هنوز مورد بحث است .تجارب بالينی نمايانگر اين
موضوع است که عفونتهای پوستی به علت سوشهای نفروژنی عليرغم درمان با پنی سيلين ممکن است منجر به
ايجاد اين عارضه شوند .اوتيت حاد ميانی و آدنيتهای گردنی استرپتوکوکی به رژيمهای درمانی رايج پاسخ
میدهند ،بيماران مبتال به آبسههای اطراف لوزهای (پری تانسيالر) بايد تخليه جراحی و درمان جدی آنتی بيوتيکی
شوند ،بيماران با عفونتهای شدي د مانند ماستوئيديت ،پنومونی و آمپيم بايد تحت درمان سيستميك جدی قرار
گيرند .بيماران مبتال به مننژيت ،آرتريت يا استئوميليت بايد با پنی سيلين با دوز باال درمان شوند .در بيمارانی که
نسبت به پنی سيلين ،حساسيت دارند بايد از کلرامفنيکل که قدرت نفوذ بافتی زيادی دارد يا اريترومايسين استفاده
کرد .قسمت اصلی بيماريزايی استرپتوکوك گروه  Aپروتئين  Mآن است و نوع ساختگی آن را با زير واحد B
توکسين وبا توام کرده و به طور موضعی داخل بينی موش امتحان کرده اند که از نظر ايجاد ايمنی در سطح قابل
توجهی ارزش داشته است .يك نوع واکسن نوترکيب پروتئينی فيوز شده شامل بخشهای انتهايی –  Nاز  6نوع
پروتئين  Mاسترپتوکوك ساخته شده است .نوع ديگری از واکسن شامل پپتيدهای انتهايی –  16 Nنوع پروتئين
 Mرا نيز دربزرگساالن تحت آزمايش قرار دادهاند .بسياری از آنتی ژنهای غير پروتئين  Mبه عنوان ايمونوژنهای
محافظتکننده قابل استفادهاند که از جمله پپتيدازها  C5aتوکسوئيدهای اگزوتوکسينهای پيروژن و
کربوهيدراتهای استرپتوکوك میباشند ولی هنوز در انسان آزمايش نشده است.
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خطر انتقال استرپتوكوكهای مولد شوك توكسيك و پيشگيری دارویی
استرپتوکوكهای مولد سندروم شوك توکسيك ،به نحو شايعی در خارج از محيط بيمارستانها ،باعث ايجاد بيماری
در انسان میشوند ولی گزارشهايی مبنی بر انتقال اينگونه عفونتها در خانه سالمندان ،اعضای خانواده افراد مبتال
و کارکنان بيمارستانهايی که در تماس با بيماران بودهاند ،نيز به اثبات رسيده و باعث آلودگی بدون ايجاد عفونت
يا بيماری (کلونيزاسيون) شده اند .همچنين مطالعات انجام شده حاکی از آن است که استرپتوکوكهای گروه  Aاز
قابليت سرايت بااليی برخوردارند ولی معموال بدون وجود زمينههای خاص ،در حالت عادی باعث ايجاد بيماری
شديدی نمیشوند و موارد ثانويه در حد يك مورد در هر  0511نفر انسان تماس يافته بوده است.
در مجموع ،به طور معمول و در شرايط عادی ،غربالگری عفونتهای استرپتوکوکی در اعضای خانواده بيماران و
پيشگيری دارويی در تماس يافتگان ،توصيه نمیشود و در خصوص لزوم پيشگيری دارويی بايد به عواملی نظير
ميزان تماس ،فاصله با بيمار به هنگام تماس ،زمينههای موجود در فرد تماسيافته و بويژه ،تماس با زخمهای باز،
محل جراحی اخير ،زايمان اخير ،بيماریهای ويروسی جاری نظير آبله مرغان يا آنفلوآنزا يا بيماریهای ناشی از
نقص ايمنی توجه نمود و در اينگونه زمينهها به پيشگيری دارويی ،پرداخت .همچنين بايد توجه داشته باشيم که
تماسيافتگانی که در سنين  45سالگی و باالتر هستند ،مبتاليان به ديابت و سرطان و دريافتکنندگان استروئيد در
معرض خطر بيشتری میباشند .ضمنا توصيه شده است اعضای خانوادههايی که فرد يا افراد  65ساله يا باالتری
بين آنها حضور دارد و يا ساير عوامل خطر مورد اشاره را دارا هستند نيز طی تماس با موردی از بيماری مورد اشاره،
تحت پوشش پروفيالکسی قرار گيرند .در چنين مواردی داروهای قابل توصيه شامل کليندامايسين يا آزيترومايسين
میباشد.
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عفـونتهای مننگوكوكی

دکتر حسين حاتمی ،دکتر محمودرضا عباسزاده

مننژيت مننگوکوکی ،نوعی بيماری باکتريايی است که در اثر مننگوکوكها ايجاد میشود .البته طيف بالينی
عفونتهای مننگوکوکی بسيار وسيع است و صرفا به ايجاد مننژيت ،محدود نمیشود .به گونهای که ممکن است به
صورت باکتريمی گذرای بدون عالمت بالينی تا سپتی سمی برقآسا که در عرض چند ساعت کشنده واقع میشود،
باشد .از چهرههای شناخته شده بالينی میتوان به بيماری مهاجم بسيار وخيم ،فارنژيت ،کونژونکتيويت ،پريکارديت،
آدنيت مزانتريك ،عفونت دستگاه ادراری ،مننگوکوکسمی مزمن ،مننژيت و  . . .اشاره نمود .وقوع همهگيریهای
مکرر آن در بعضی از کشورهای آفريقايی و ساير نقاط جهان ،طی سالهای اخير ،حاکی از آن است که اين بيماری،
همچنان در سطح جهان به عنوان يکی از معضالت بهداشتی ،مطرح است و با توجه به قابليت سرايت و ايجاد
همه گيری و نيز ميزان کشندگی باال از يك طرف و قابليت پيشگيری از طرف ديگر ،از اهميت بهداشتی فراوانی،
برخوردار است و بايد به اپيدميولوژی بالينی و کنترل آن بيش از پيش ،توجه شود.
سبب شناسی
عامل بيماری نايسريا مننژيتيديس است .نايسرياها کوکسی گرم منفی هوازی و واجد کپسولی هستند که به خانواده
نايسرياسهها متعلق میباشند .نايسرياسهها شامل ،نايسريا ،کينگال ،ايکنال ،سيمونسيال و آليزيال میباشند و گونههای
جنس نايسريا عبارتند از نايسريا گونورآ ،نايسريا مننژيتيديس ،نايسريا الکتاميکا ،نايسريا سيکا و  . . .که از طريق
آزمونهای بيوشيميايی ،از يکديگر قابل افتراق میباشند .مننگوکوكها را از نظر گروههای سرمی ،سروتايپها ،ساب
تايپها ،ايمونوتايپها و تايپهای الکتروفورز آنزيمی ،طبقهبندی نمودهاند و گروههای سرمی سيزدهگانه ،شامل ، A
 W135 ، Z ، Y ، X ، L ، K ، I ، H ، D ، C ، Bو  E29میباشند که از ميان آنها سروتايپهای C ،B ،A
و  Wشايعترين مننگوکوكهای مهاجم و عوامل اصلی بروز مننژيتهای مننگوکوکی در سطح جهان هستند در
حالی که بيماری آندمی و طغيانهای نادر ،معموال ناشی از گروههای سرمی نظير  Xو  Yمیباشد .در مجموع
سروتايپهايی که قادر به ايجاد همهگيری هستند عبارتند از  .A, B, C, W, X , Yبيماريزايی و قدرت ايجاد
همهگيری در گروههای سرمی مختلف ،متفاوت است .اين ارگانيسمها در مقابل تغييرات دما ،حساسند و در محيط
خارج ،به سرعت ،حيات خود را از دست میدهند.
اپيدميولوژی توصيفی و وقوع بيماری
دوره نهفتگی
دوره کمون بيماری از  1تا  01روز ،متفاوت است ولی به طور متوسط در حدود  3-4روز میباشد.
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سير طبيعی
چهرههای بالينی عفونت های مننگوکوکی ،ممکن است به صورت عفونت دستگاه تنفس فوقانی همراه با باکتريمی يا
بدون باکتريمی ،مننگوکوکسمی حاد ،مننگوکوکسمی همراه با مننژيت ،مننگوکوکسمی مزمن تظاهر نمايند(شکل
 .)0عفونت دستگاه تنفس ،معموالً با حالت سرماخوردگی ،تظاهر نموده در عرض چند روز ،خودبخود بهبود میيابد،
مننگوکوکسمی با چهرههای بالينی مختلف و ازجمله سپسيس ،ظاهر میشود و مننژيت مننگوکوکی نيز معموالً به
صورت زير تظاهر میکند:
 .0شروع آن خيلی سريع است و بدون عالئم مقدماتی ،در عرض کمتر از  14ساعت بروز میکند.
 .1گاهی به دنبال عفونت دستگاه تنفس فوقانی که حدود  0-1هفته ادامه داشته است  ،ايجادمیشود.
در صورتی که مننژيت مننگوکوکی ،به نحو موثری درمان نشود در  55%موارد ،منجر به مرگ میگردد و عوارض
فراوانی به بار میآورد ولی درمان با آمپیسيلين ،پنیسيلين ،يا آنتی بيوتيكهای موثر ديگر ،ميزان مرگ را به -05
 5درصد کاهش میدهد .البته ميزان مرگ ناشی از مننگوکوکسمی بدون وجود مننژيت ،بيشتر از مننگوکوکسمی
همراه با مننژيت است و در حدود  15%میباشد .در شرايط همهگيری در کشورهای در حال پيشرفت ،ميزان مرگ
ناشی از مننژيت را حدود  1-01%و مرگ ناشی از سپتیسمی را تا  51%گزارش نمودهاند .بدون شك ميزان مرگ
ناشی از بيماری ،ارتباط مستقيمی با تشخيص و درمان مناسب و به موقع بيماری دارد به طوری که ميزان مرگ
طی سالهای  0414-30در شرايط فقدان دارو در يکی از کشورهای آفريقايی ،در حدود  51%و حتی در
شيرخواران آن کشور 84% ،بوده است در حاليکه طی همهگيری بيماری در شيلی در سالهای  ، 0441-43با توجه
به اينکه بيماران را تحت پوشش درمانی با سولفاميدها قرار دادند اين ميزان شديداً کاهش يافته و به  05%رسيده
است .بيشترين موارد مرگ ناشی از بيماری ،در کودکان کمتر از دو سال و بزرگساالن بيش از  51ساله رخ میدهد.
به طور کلی ،ميزان مرگ ناشی از بيماری با عواملی نظير شوك ،بثورات پورپوريك يا اکيموز ،کاهش يا طبيعی
بودن تعداد گلبولهای سفيد خون محيطی ،سن حدود  61سال و بيشتر ،کوما ،عدم وجود مننژيت،
ترومبوسيتوپنی ،کاهش آنتی ترومبين سرم ،يا پروتئينهای  Sو  Cو پايين بودن  ESRيا  CRPارتباط دارد .الزم
به تاکيد است که تجويز زودرس آنتیبيوتيك در بسياری از مطالعات ،باعث بهبود پيشآگهی بيماری گرديده است.
انتشار بيماریهای مننگوکوکی ،هيچ گونه محدوديت جغرافيايی ندارد و اينگونه بيماریها در سرتاسر جهان يافت
میشود .گرچه شايعترين عامل مولد مننژيتهای ناشی از باکتریها بدون در نظر گرفتن سن ،شامل هموفيلوس
آنفلوآنزا است ولی مننژيت مننگوکوکی دومين عامل را تشکيل می دهد و تنها مننژيت باکتريايی است که به صورت
همهگير ،ظاهر میشود.
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شکل  1ـ سير طبيعی عفونت و بيماری مننگوکوکی
سير حالت ناقلی و ارتباط آن با عوامل مختلف
عفونت های مننگوکوکی ،در اغلب موارد ،بدون عالمت بوده و باعث ايجاد حالت ناقلی میگردد و طی مطالعات
مختلفی ،نسبت حالت ناقلی به موارد بيماری از  0در  01111در موارد آندمی تا  0در  011در موارد اپيدمی،
متفاوت بوده است .در حال حاضر مشخص شده است که همهگيری بيماری ،ارتباطی با ميزان حالت ناقلی ندارد
ولی طی اپيدمی ها به طور ثانويه ،بر ميزان حالت ناقلی ،افزوده میشود .حالت ناقلی نازوفارنژيال مننگوکوكها در
شيرخواران و کودکان ،نسبت به نوجوانان و جوانان در حد پايينی قرار دارد و طی مطالعهای اين ميزان در
شيرخواران و کودکان کم سن ،در شرايط غيراپيدمی در حدود ، 1/4%در سنين  11-14سالگی در حدود  31/5%و
در سنين باالتر از  15سالگی ،معادل  01%بوده و هرچند در مطالعه ديگری اين ميزان در کودکان برخی از جوامع،
حدود  11%گزارش گرديده ولی اغلب آنها را مننگوکوكهای آتيپيك غيرقابل طبقهبندی ،تشکيل میداده است.
حالت ناقلی ،در تماس يافتگان خانوادگی با افراد مبتال به بيماری تاييد شده مننگوکوکی در حدود  01%و در
صورت وجود شيرخواران و کودکان در بين اعضاء خانواده بر ميزان آن افزوده میشود .به طوری که در يکی از
طغيانهای ناشی از گروه سرمی  Cدر اعضاء خانوادههايی که کودك شيرخواری دچار بيماری بوده است رقم
 ،35/8%در خانوادههايی که يك نفر کودك دچار بيماری بوده است 05/5% ،و باالخره در خانوادههايی که فرد
بزرگسالی مبتال بوده است رقم  6/4%به دست آمده است و بنابراين مالحظه میگردد که ميزان حالت ناقلی در
تماسهای نزديك میتواند ارتباط واضحی با سن مبتاليان نيز داشته باشد.
براساس نتايج برخی از مطالعات ،کلونيزاسيون مننگوکوكها و حالت ناقلی ،در  35%تماس يافتگان خانوادگی به
فاصله  8هفته پس از تماس با مورد اوليه رخ میدهد و به طور متوسط ،در حدود  4ماه و در  41%موارد ،تا  06ماه
ادامه میيابد.
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ارتباط بين استعمال دخانيات و افزايش حالت ناقلی مننگوکوك ،نشان داده شده و حتی مشخص گرديده است که
مصرف غيرمستقيم دخانيات ،حدود  5/5برابر بر ميزان بروز بيماری مننگوکوکی در کودکان کمتر از  5سال
میافزايد.
بعضی از افرادی که دچار بيما ری مهاجمی هستند اندکی قبل از آن دچار کلونيزاسيون بودهاند .ولی عوامل تبديل
کلونيزاسيون به بيماری مهاجم ،به طور کاملی مشخص نشده و تنها به نقش برخی از عوامل ،اشاره گرديده است :
مثالً سن پايين ،ازدحام جمعيت ،پايين بودن سطح اجتماعی ـ اقتصادی ،عفونت اخير دستگاه تنفس فوقانی ،نقايص
اختصاصی دستگاه ايمنی ،فقدان تشريحی طحال يا وجود طحال غيرفعال و استعمال مستقيم يا غيرمستقيم
دخانيات را دخيل دانستهاند.
برخی مطالعهها ،ارتباط بين کلونيزاسيون يا عفونت ناشی از ويروسهای تنفسی يا مايکوپالسمايی و افزايش خطر
بروز بيماری همراه با عفونتهای مننگوکوکی ،را نشان داده اند .يکی از مطالعات ،حاکی از آن است که حدود 5
هفته بعد از سندرومهای شبه آنفلوانزايی ،ميزان بروز بيماری مننگوکوکی و ابتال و مرگ ناشی از آن افزايش میيابد.
در اين رابطه يکی از احتماالت منطقی آن است که عوامل بيماری زای ويروسی ممکن است به طور موقتی ،بر پاسخ
ايمنی تاثير نموده و باعث تسهيل وقوع عفونت مننگوکوکی گردد .احتمال ديگر آن است که عفونتهای ويروسی
باعث درهم شکستن اپیتليوم تنفسی گرديده و زمينه را جهت تهاجم مننگوکوكهای کلونيزه ،مهيا مینمايد.
انتشار جغرافيایی
الف ـ وضعيت جهاني و منطقهاي بيماري
انتشار بيماریهای مننگوکوکی ،محدوديت جغرافيايی ندارد و اينگونه بيماریها در سرتاسر جهان يافت میشود.
طی دهة گذشته ،همهگيری هايی در بعضی از مناطق نظير استراليا ،نروژ ،هلند ،چين ،عربستان سعودی ،کنيا و
شرق کانادا رخ داده است .همهگيریهای مننژيت مننگوکوکی با مقياس وسيع در دورههايی با فواصل نامنظم در
کمربند آفريقايی مننژيت (شکل  )1رخ داده است .طغيانهای منتشری که در سالهای  0444و  0445در نيجر،
اتفاق افتاد ،بيانگر شروع يك دوره همهگيری جديد بود .در سال  ،0446شديدترين همهگيری در نيجريه گزارش و
طغيان های وسيعی نيز در بورکينافاسو ،چاد و مالی روی داد و در نيجر ادامه يافت .طغيانهای سال  ،0446تدارك
جهانی واکسن مننگوکوك را به اتمام رساند و نياز به پاسخ متناسب به همهگيریهای پيشبينی شده برای سال
 0445را اثبات نمود .در سال  0445طغيان های مهمی در بورکينافاسو ،گامبيا ،غنا ،مالی ،نيجر و توگو ديده شد و
طبق شواهد موجود ،مننژيت اپيدميك ،مساله تکراری در کمربند مننژيت آفريقا است که از سِنِگال تا اتيوپی
گسترش يافته و اين منطقه ،که شامل تمام قسمتهای حداقل  05کشور با جمعيتی حدود  411ميليون نفر است
را تهديد نموده در اپيدمیهای بیسابقه سالهای  ،0446-0445بيش از  311111مورد بيماری و  31111مورد
مرگ به بار آورده است .بيماری ،ه مچنان در کشورهای منطقه ،ادامه داشته و طی سالهای  0444-1114حدود
 511111مورد بيماری و  61111مورد مرگ ناشی از آن گزارش شده است .يادآور میشود که تحت تاثير
برنامههای مراقبتی و تدابير بهداشتی ،طی سه سالة  1113-1115به طور چشمگيری از ميزان بروز بيماری در آن
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منطقه کاسته شده ،به نحوی که اين کاهش طی  11سال اخير ،بیسابقه بوده است ولی با اين وجود همهگيریهای
بيماری مننگوکوکی همهساله در اين منطقه ،تکرار گرديده در سال  1104تعداد  00418مورد بيماری با 0046
مورد مرگ ناشی از آن از  04کشور به سازمان جهانی بهداشت ،گزارش شده است .البته تا ماه ژوئن  1105بيش از
 111ميليون دوز واکسن کونژوگه مننگوکوك  Aبه افراد  0-14ساله ساکن  05کشور واقع در منطقه مورد اشاره،
تزريق شده و از ميزان موارد و مرگ ناشی از آن به وضوح ،کاسته شده است.

شکل  2ـ منطقه موسوم به کمربند مننژيت
تا قبل از سال  1101که برنامه گسترده ايمن سازی عليه مننژيت مننگوکوکی شروع نشده بود ،مننگوکوك گروه
عامل سببی برتر را تشکيل میداد و حدود  85%موارد را به خود اختصاص میداد و هر  5-04سال يكبار موجب
بروز همهگيریهايی میشد ولی از آن سال به بعد از نسبت گروه  Aبه شدت کاسته شده است .البته
همهگيریهايی در سالهای  1110 ،1111و  1111در سطح جهان رخ داده است که ناشی از گروه سرمی W135
بوده و بوسيله حجاج ،منتشر شده است.
در مورد شيوع و پراکندگی مننژيت مننگوکوکی ،مطالعه جامعی در سطح کشور ،انجام نشده است و بنابراين  ،به
برخی از مطالعات اخير ،اشاره میشود .طی مطالعهای که در سال  1101در کشورهای منطقه شرق مديترانه و از
جمله ايران و عراق انجام شده است مشخص گرديده که شيوع بيماری مننگوکوکی در اين دو کشور ،به ترتيب
 1/04و  1/08در هر يکصد هزار نفر جمعيت ايران و عراق بوده است .طی مطالعه ديگری که در سال  1104بر روی
A
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مننژيتهای مننگوکوکی کشت مثبت انجام شده است مشخص گرديده که  50%ناشی از تايپ  14% ،Bتايپ ، C
 08%تايپ  1% ،Aتايپ  3% ،Zتايپ  Yو  3%موارد هم نامشخص بوده است .در سال  1105ميالدی در بررسی
گزارشات  13ساله مننژيتها در ايران که بالغ بر  0154مورد بوده است طی يك مرور سيستماتيك ،مشخص شده
است که عوامل اتيولوژيك ،به ترتيب فراوانی ،شامل پنوموکوك ،هموفيلوس آنفلوآنزا ،گونههای آنتروباکتر،
مننگوکوك و استرپتوکوك گروه  Bبوده است.
ب ـ وضعيت بيماري در ايران
در مورد شيوع و پراکندگی مننژيت مننگوکوکی ،مطالعه جامعی در سطح کشور ،انجام نشده است و بنابراين  ،به
برخی از مطالعات اخير ،اشاره میشود .طی مطالعهای که در سال  1101در کشورهای منطقه شرق مديترانه و از
جمله ايران و عراق انجام شده است مشخص گرديده که شيوع بيماری مننگوکوکی در اين دو کشور ،به ترتيب
 1/04و  1/08در هر يکصد هزار نفر جمعيت ايران و عراق بوده است .طی مطالعه ديگری که در سال  1104بر روی
مننژيتهای مننگوکوکی کشت مثبت انجام شده است مشخص گرديده که  50%ناشی از تايپ  14% ،Bتايپ ، C
 08%تايپ  1% ،Aتايپ  3% ،Zتايپ  Yو  3%موارد هم نامشخص بوده است .در سال  1105ميالدی در بررسی
گزارشات  13ساله مننژيتها در ايران که بالغ بر  0154مورد بوده است طی يك مرور سيستماتيك ،مشخص شده
است که عوامل اتيولوژيك ،به ترتيب فراوانی ،شامل پنوموکوك ،هموفيلوس آنفلوآنزا ،گونههای آنتروباکتر،
مننگوکوك و استرپتوکوك گروه  Bبوده است.
روند زمانی
اپيدمیهای وسيع بيماری مننگوکوکی ،ناشی از مننگوکوكهای گروه  Aبوده و در منطقه صحرای جنوبی آفريقا هر
 5-01سال يك بار ،تمايل به تکرار دارد ولی گروههای  Bو  Cنيز مسئول اپيدمیهای محدودتر و موارد تكگير
بيماری ،میباشند .عفونتهای مننگوکوکی ،در اقليمهای معتدل و گرمسيری ،شايعتر است و موارد تكگير آن در
تمام طول سال در شهرها و روستاها گزارش میگردد ولی موجهای همهگيری به فواصل نامنظم ،بروز مینمايد و
بيشتر موارد بيماری در فصل زمستان و اوايل بهار که مننژيتهای ويروسی از شيوع کمتری برخوردارندمشاهده
میگردد و در اواسط فصل تابستان به حداقل میرسد .در منطقه صحرای جنوبی آفريقا همهگيریهای بيماری در
فصول خشك سال که شرايط اقتصادی نامطلوبی بر آن منطقه حاکم میشود روی میدهد ولی در تيرماه 0368
حدود ده روز پس از بازگشت حجاج از عربستان سعودی ،شاهد همهگيری محدودی از مننژيت مننگوکی در
کودکان تماس يافته با آنها در کرمانشاه بوديم .البته در آن زمان اقدامات پيشگيریکننده خاصی از قبيل
واکسيناسيون يا پيشگيری دارويی برای حجاج ،صورت نمیگرفت.
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تاثير سن ،جنس و شغل و موقعيت اجتماعی
اين بيماری اساساً در سنين پايين ،روی می دهد ولی به نحو شايعی در کودکان بزرگتر و جوانان نيز مشاهده می
شود و ضمناً در جنس مذکر ،تا حدودی شايعتر از جنس مونث میباشد ،هرچند بعضی از منابع ،جنس افراد را بی
تاثير دانستهاند.
شيوع سنی بيماریهای مننگوکوکی ،نسبت معکوسی با وفور آنتیبادیهای باکتريسيدال ضد مننگوکوكهای گروه
 Aو  Bو  Cدارد .به طوری که در بدو تولد ،بالغ بر  51%نوزادان دارای آنتیبادیهای مذکور میباشند و در سنين
 6-14ماهگی ،درصد اين افراد به حداقل می رسد و از آن پس تا سنين بلوغ ،بر ميزان آن افزوده میشود و در اوائل
سنين بلوغ ،بيش از  51%افراد ،دارای آنتیبادی های ضد مننگوکوکی هستند .البته مصونيت حاصل از ابتال به
مننژيت مننگوکوکی ،وابسته به گروه سرمی مسئول بيماری ،میباشد و ابتال بالينی مجدد با آن گروه سرمی صورت
نمیگيرد .در مجموع ،احتمال ابتال به بيماریهای مننگوکوکی ،نسبت معکوسی با سن افراد جامعه دارد و بيشترين
موارد بيماری در سنين کمتر از  0سالگی و نزديك به  51%موارد در سنين کمتر از  1سالگی ،روی می دهد .با اين
وجود در شرايط همهگيری ،گروه های سنی کودکان بزرگتر ،جوانان و بزرگساالن جوان ،در اغلب موارد ،مبتال
میشوند.
تاثير عوامل مساعد كننده
الف) عوامل اقتصادی ،اجتماعی (شرايط نامطلوب زندگی ،ازدحام جمعيت ). . .
ب ) تماس خانوادگی
ج ) آسيب مخاط دستگاه تنفس (محيط گرم و خشك ،عفونتهای ويروسی قبلی ،استعمال دخانيات)
د ) زمينههای ايمنی
 0ـ کاهش مقدار  IgGو IgM
 1ـ افزايش مقدار  IgAبلوك کننده
 3ـ نقص ارثی يا اکتسابی کمپلمان
 4ـ نقص پروپردين
 5ـ گلومرولونفريت
 6ـ اسپلنکتومی
 5ـ HIV/AIDS
 8ـ همجنسبازی
گروه  Aبيشتر در جوامع توسعه نيافته ،مشاهده میشود و ميزان حمله آن در حدود  511مورد در هر يکصدهزار
نفر افراد جمعيت میباشد در حالی که همهگيری ناشی از گروه  Bبيشتر در جوامع پيشرفته ،روی داده و ميزان
حمله آن بالغ بر  51-011مورد در هر يك صدهزار نفر افراد جمعيت ،برآورد شده و بيماری ناشی از گروه  Cدر
کشورهای پيشرفته و در حال پيشرفت ديده میشود و ميزان حمله آن حدود  511مورد در صدهزار نفر ،میباشد.
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در تمامی حاالت ،همهگيریهای بيماری معموالً در بين اقشار کم درآمد جامعه که در شرايط ازدحام جمعيت و
بهداشت نامطلوب زندگی میکنند ،رخ میدهد.
حساسيت و مقاومت در مقابل بيماری
ح ساسيت نسبت به بيماری بالينی ،در حد پايينی قرار دارد و هرچند با پايين آمدن سطح آنتیبادیهای منتقله از
مادر به جنين در سنين کودکی برميزان بروز بيماری ،افزوده میگردد ولی با افزايش سن ،از ميزان آن کاسته
میشود .مهمترين عامل زمينهساز بيماری مننگوکوکی را نقص آنتیبادی يا کمپلمان ،تشکيل میدهد و همواره
ميزان بروز حالت ناقلی ،بيش از موارد با عالمت بالينی است و کمبود برخی از اجزای کمپلمان ) ،(C5-C9باعث
عودهای مکرری میشود و نقص پروپِردين نيز منجر به مننگوکوکسمی برقآسا و سريعا پيشرونده و کشندهای
میگردد .حتی بدنبال عفونتهای بدون عالمت بالينی هم ،ايمنی ويژه گروه حاصل میشود و در خون اکثر افراد
بزرگسال ،آنتیبادیهای ضد سويههای پاتوژن مننگوکوك ،يافت میگردد .نکته ديگری که در اينجا بايد به آن
اشار ه شود اينست که در اثر ابتال به حالت ناقلی مننگوکوکی در حفرات حلق و بينی در عرض  04روز ،ايمنی
موثری در بدن ميزبان حاصل میشود و آنتیبادیهای باکتريسيدال ،افزايش میيابد .به طوری که اينگونه
آنتیبادیها در بدن  41%ناقلين مننگوکوكهای گروه  Aو  Bو  Cظاهر میگردد و سپس بر ضد سويههای
هترولوگ نيز توليد میشود و از طرفی در ناقلين حلق و بينی ،مننگوکوكهای غيرقابل طبقهبندی که ندرتاً باعث
ايجاد عفونتهای انسانی میشوند نيز آنتیبادیهای ضد سويههای بيماریزا توليد میگردد .در کودکان کم سن نيز
کلونيزاسيون نايسريا  ، Lactamicaباعث توليد آنتیبادیهايی میشود که با نايسريا مننژيتيديس ،واکنش متقاطع
داشته و باعث ايجاد ايمنی طبيعی میگردد .شايان ذکر است که بعضی از گونههای باکتريايی ديگر ،نظير اشريشيا
کولی و باسيلوس نيز باعث توليد آنتیبادیهای پلیساکاريدی کپسولی میگردند که از نظر ايمونولوژيك ،شبيه به
آنتیبادیهای ضد مننگوکوكهای  B ،Aو  Cمیباشند و لذا منبع بالقوه ايمنسازی عليه بيماریهای مهاجم
مننگوکوکی در بين افراد جامعه ،به حساب میآيند.
ميزان حمالت ثانویّه
حمله ثانويه عفونت در ساير اعضا خانواده فرد بيمار ،در حدود  3نفر در هر يك هزار نفر ،يعنی يك هزار برابر بيشتر
از ميزان حمله بيماری در بين ساير افراد جامعه است و عواملی نظير ازدحام جمعيت خانواده و کثرت افراد کم سن،
بر ميزان حمله ثانويه میافزايد .موارد ثانويه به مواردی اتالق میشود که طی بيش از  14ساعت و کمتر از  30روز
بعد از شروع بيماری در مورد اوليه ( )Index caseروی میدهد که براساس اين تعريف ،تقريباً  51درصد موارد
ثانويه بيماری ،طی يك هفته اول پس از ظهور بيماری در اولين مورد ،بروز مینمايد.
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منابع و مخازن ،نحوه انتقال و دوره قابليت سرایت
ناحيه حلق انسان ،زيستگاه طبيعی مننگوکوك ها است و مخازن و ناقلين شناخته شده ديگری وجود ندارد .اين
باکتریها در اغلب موارد ،از افراد ناقل که عده آنها به مراتب بيش از بيماران است به افراد سالم ،منتقل میشوند و
ناقلين بدون عالمت ،ممکن است مننگوکوكها را به مدت چندين ماه ،در مخاط بينی و حلق خود حمل نمايند و
آنها را به ديگران منتقل کنند .انتقال باکتری از طريق تماس مستقيم با ترشحات حلق و بينی افراد مبتال به
عفونت مننگوکوکی و در اغلب موارد ،طی تماس بسيار نزديك و طوالنی ،با ناقلين بدون عالمت ،از طريق ذرات
درشت 0صورت میگيرد و معموالً تنها باعث نازوفارنژيت حاد و يا عفونت مخاطی بدون عالمتی میشود و تهاجم
بافتی و ايجاد عالئم عمومی ،پديده نادری است.
اين که آيا عفونت از طريق تماسهای غيرمستقيم نيز منتقل میشود يا نه هنوز مشخص نشده است زيرا
مننگوکوكها در مقابل تغييرات دمای محيط و خشك شدن ،نسبتاً حساس هستند .قابليت سرايت عفونت ،تا زمانی
که مننگوکوكها در دهان و بينی وجود دارند ادامه میيابد .اين مدت در افراد تحت درمان با داروهای مناسب ،در
حدود  14ساعت میباشد.
پيشگيری و كنترل
پيشگيری اوّليه
 .0ارتقاء آگاهیهای بهداشت فردی و کاهش تماسهای مستقيم با بيماران و با ترشحات آلوده آنها.
 .1جلوگيری از تجمع مردم ،در اماکن مختلف ،وسايل حمل و نقل عمومی ،محل کار ،پادگانها ،اردوگاهها،
مدارس و امثال آنها طی همهگيری بيماری.
 .3استفاده از واکسنهای حاوی پلی ساکاريد مننگوکوكهای گروه  Aو  Cو  Yو  W035در موارد الزم.
در حال حاضر در برخی از کشورهای صنعتی دو نوع واکسن کونژوگه چهار ظرفيتی مننگوکوك ،در مواقع الزم
تجويز ميشود 0 .ـ  MCV4sکه  MenACWY-Dنيز ناميده ميشود و عليه مننگوکوكهای گروه A, C,
 W-135, Yموثر واقع ميشود و  1ـ  . MenACWY-Crmاولی را در دو نوبت در سنين  4-13ماهگی و
واکسن دوم را برای گروههای سنی  1-55سال ،مصرف میکنند .الزم به ذکر است که واکسنهای مورد بحث،
باعث جلوگيری از بروز بيماری مننگوکوکی می شوند ولی به احتمال زياد از حالت ناقلی مننگوکوکی و انتقال
آن به ديگران پيشگيری نمیکنند .د ر مجموع ،واکسيناسيون منظم افراد غيرنظامی ،توصيه نمیشود ولی در
مسافرينی که قصد اقامت طوالنی در مناطق همهگيری مننگوکوکی  Aيا  Cرا دارند ،واکسيناسيون باعث
کاهش موارد ابتال میگردد .به طور خالصه اين واکسنها ،طی همهگيریهای عفونتهای مننگوکوکی و نيز در
زمينه نقايص کمپلمان و فقدان طحال يا عدم کارايی آن و امثال اينها تجويز مینمايند.
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 .4محافظت تماس يافتگان يا مراقبت نزديك از آنها به منظور تشخيص و درمان زودرس بيماری ،در تماس
يافتگان خانوادگی و ساير تماسهای نزديك.
پيشگيری دارویی
پيشگيری دارويی با ريفامپيسين به صورت زير انجام می شود:
 در بزرگساالن به مقدار  611ميلیگرم  01 /ساعت  1 /روز
 در کودکان يکماهه و باالتر به مقدار  01ميلی گرم  /کيلوگرم  01 /ساعت (حداکثر  611ميلی گرم) و به
مدت  1روز
 در نوزادان کمتر از يکماهه به مقدار  5ميلی گرم  /کيلوگرم  01 /ساعت.
ساير داروهايی که در سالهای اخير ،به منظور پروفيالکسی عفونتهای مننگوکوکی به کار رفته است :
 سيپروفلوکساسين 511 0ميلی گرم در يك نوبت Ofloxacin ،به مقدار  411ميلی گرم  /دوز واحد و
آزيترومايسين : 1به مقدار  511ميلی گرم  /دوز واحد را کامالً موثر دانسته و اين مقادير را توصيه کردهاند.
 سفترياکسون  151 :ميلی گرم در بزرگساالن و  015ميلی گرم در اطفال کمتر از  05ساله ،در يك نوبت
قادر به ريشه کنی مننگوکوكها از نازوفارنکس میباشد.
كموپروفيالكسی با سولفادیازین
تاثير آن کامال به اثبات رسيده و سالها در شرايط اضطراری و در پادگانها و مراکز نظامی به نحو ذيل ،به مصرف
رسيده است:
 در بزرگساالن به مقدار  0گرم  01 /ساعت و به مدّت  1روز.
 در کودکان و شيرخواران به مقدار  051ميلی گرم  /کيلوگرم  /روز در دوزهای منقسم شش ساعته و به
مدّت  1روز.
بررسی تماس یافتگان
کشت رايج ترشحات حلق و بينی تماس يافتگان ،معموالً غيرعملی است و آنقدر حساس نيست که بتواند تغييری
در روند پيشگيری دارويی ،ايجاد نمايد .البته در صورتی که در کالس درس ،بين مورد اوليه و ساير همکالسیها
تماس نزديکی وجود نداشته باشد نيازی به پروفيالکسی ،نمیباشد ولی بايد توجه داشته باشيم که کودکانی که در
سنين مدرسه هستند در معرض خطر بروز عفونت ثانويه میباشند وبهويژه وقتی جمعيت دانش آموزان کالس ،زياد
باشد بر ميزان اين خطر ،افزوده میگردد.
کارکنان حرفههای پزشکی نيز در صورتی که تماس نزديك و طوالنی نظير تنفس دهان به دهان وجود نداشته باشد
نيازی به پروفيالکسی ندارند ولی از آنجا که خطر بروز بيماری مننگوکوکی در اين افراد ،مختصری افزونتر از ساير
Ciprofloxacin
Azithromycin

1
2

 / 0011اپيدميولوژی و کنترل بيماريهای شايع در ايران
افرا د جامعه است ،واکسيناسيون کليه پرسنل پزشکی که در تماس مستقيم با بيماری قرار میگيرند و نيز
واکسيناسيون افرادی که بر روی مننگوکوكها مطالعه مینمايند ،قابل توصيه است.
تاثير واکسيناسيون در جلوگيری از بروز موارد ثانويه عفونتهای مننگوکوکی در حدود  44%است و حال آنکه تاثير
پروفيالکسی با ريفامپيسين در حدود  84%می باشد .بنابراين ،واکسيناسيون تماس يافتگان خانوادگی و ساير
تماسهای بسيار نزديك قابل توصيه میباشد.
پيشگيری در حجاج
از تمامی حجاج و مسافران ارائه گواهی واکسيناسيون در مقابل مننژيت که بيش از سه سال و کمتر از  01روز قبل
از ورود به عربستان سعودی از صدور آن نگذشته باشد را مطالبه میکنند .مقامات مسئول کشورهای مبدا ،بايستی
مراقب باشند که واکسيناسيون طبق برنامه ذيل ،انجام شده باشد:


بزرگساالن و کودکان بزرگتر از دو سال بايستی يك نوبت واکسن  A/Cدريافت کنند.



کودکان سنين  3ماهگی تا دو سالگی ،بايستی دو نوبت واکسن  Aبا فاصله سه ماه بين دو دوز دريافت
کنند.



ا گر اعتبار گواهی واکسيناسيون ،مبهم به نظر برسد ،واکسيناسيون مجدد انجام میگردد .برای پايينتر
آوردن ميزان حالت ناقلی در ميان آنها ،کموپروفيالکسی برای تمام بازديدکنندگان از اين کشور ،تجويز
خواهد شد.



طبق توصيه سازمان جهانی بهداشت ،افرادی که از کشورهای منطقه کمربند مننژيت جهت انجام مناسك
حج به عربستان مسافرت می کنند در بدو ورود بايد تحت پوشش کموپروفيالکسی نيز قرار گيرند تا از
ميزان حالت ناقلی آنان کاسته شود.



جدا سازی بيماران به مدّت  14ساعت بعد از شروع درمان (ايزوالسيون تنفسی).



ضدعفونی ترشحات حلق و بينی و اشياء.

 ريشه کنی مننگوکوكها از گلوی بيماران.
از آنجا که درمان با پنیسيلين ،يا آمپی سيلين ممکن است به حالت ناقلی نازوفارنژيال ،خاتمه ندهد توصيه شده
است بيمارانی که با اين داروها درمان می شوند قبل از ترك بيمارستان ،تحت پوشش کموپروفيالکسی با
ريفامپيسين نيز قرار گيرند.
پيشگيری ثانویّه
تشخيص و درمان سريع بيماران با آنتیبيوتيكهای مناسب ،از اهميت حياتی برخوردار است .توجه به ويژگیهای
اپيدميولوژی و تظاهرات بالينی ،همراه با رنگ آميزی گِرَم مايع نخاع و استفاده از آزمون آگلوتيناسيونی التکس ،به
تشخيص سريع بيماری کمك مینمايد .استفاده از آزمون  PCRو بررسی  DNAدر  Buffy coatيا نمونههای مايع
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نخاع از حساسيت بسيار بااليی برخوردار است .ولی کشت حلق يا نازوفارنکس ،تنها در مطالعات اپيدميولوژی و
بررسی حالت ناقلی مننگوکوکی ،به کار میرود و ارزش تشخيصی ندارد.
درمان دارویی
 -1سفترياکسون
در کودکان بيشتر از  3ماه  51 ،ميلی گرم به ازای کيلوگرم وريدی هر  01ساعت
در بزرگساالن 0-1 ،گرم وريدی هر  01ساعت
 -2سفوتاکسيم
 51-55ميليگرم به ازای کيلوگرم  ،حداکثر دوز  01گرم در روز
 -3پني سيلين G

 51،111واحد به ازای کيلوگرم وريدی هر  4ساعت  ،حداکثر تا  4ميليون واحد هر  4ساعت
 -4مروپنم
 1گرم وريدی هر  8ساعتريال حداکثر  6گرم در روز
 -5کلرامفنيکل (در صورت وجود حساسيت نسبت به پنی سيلين و سفالوسپورينها)
 15ميلیگرم به ازای کيلوگرم وزن هر  6ساعت ،حداکثر  0گرم هر  6ساعت
در شيرخواران کمتر از سه ماهه تجويز سريع سفوتاکسيم به مقدار  51ميليگرم  /کيلوگرم  8 /ساعت بر
سفترياکسون ،ترجيح دارد و در صورتی که شك به عوامل ديگری نظير پنوموکوك يا هموفيلوس آنفلوانزا وجود
داشته باشد همراه کردن يکی از اين آنتیبيوتيكها با بعضی از آنتی بيوتيكها پاسخگو خواهد بود .در موارد قطعی
بيماری ،تجويز پنیسيلين  Gبه مقدار  08-14ميليون واحد  /روزانه ،داروی انتخابی را در بسياری از کشورها
تشکيل میدهد .هرچند شيوع روزافزون مقاومت مننگوکوكها نسبت به اين دارو در بسياری از نقاط جهان ،توجه
ويژهای را میطلبد.
پيشگيری ثالثيه
در صورتی که عوارض عفونی ،ايمونولوژيك يا نرولوژ يك بيماری نياز به مداخله جراحی داشته باشد بايستی در اين
مورد اقدام گردد.
سایر اقدامات كنترلی
طغيان بيماری مننگوکوکی ،در بين افراد جامعه عبارت است از  0ـ بروز  3مورد يا بيشتر در عرض حدود  3ماه يا
کمتر در بين افرادی که ارتباط نزديکی داشته و يا در يك منطقه مقيم بوده ولی تماس نزديکی با يکديگر
نداشتهاند 1 ،ـ حمله اوليه بيماری به ميزان  01مورد در هر  011111نفر جمعيت و  3ـ سويه مولد بيماری از نظر
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مولکولی ،يکسان باشند .بديهی است که واکسيناسيون همگانی و پيشگيری دستهجمعی دارويی در طغيانهای
بيماری در مدارس و ساير اماکن مشابه ،قابل توصيه است و به اقدامات زير نيز بايستی توجه نمود :
 .0در همه گيری بيماری ،بايستی تاکيد زيادی بر مراقبت دقيق ،تشخيص سريع و درمان فوری موارد
مشکوك ،مبذول و از قائل شدن ضوابط مشکل تشخيصی پرهيز گردد.
 .1جدا سازی بيماران و تهويه محل متراکم خواب و زندگی سربازان ،معدنچيان و زندانيان و ساير اماکن
پرجمعيت ،الزم میباشد.
 .3کنترل همهگيری رعب و وحشت ،با بهرهگيری از رابطين بهداشتی ،شوراهای اسالمی شهر ،وسايل ارتباط
جمعی ،ت ريبون مساجد و روحانيون معظم و ائمه محترم جمعه و جماعات ،معلمين روستا و امثال آنان.
پروفيالكسی تماس یافتگان خانوادگی در خالل اپيدمیها
طی همهگيری بيماری های مننگوکوکی ،اعضا خانواده اين بيماران در معرض خطر بيشتری هستند و احتمال بروز
بيماری در آنها حدود  5%میباشد  .بنابراين ،بايستی اينگونه افراد ،تحت پوشش پروفيالکسی قرار گيرند .در
چنين مواردی در صورتی که ارگانيسم مولد بيماری متعلق به يکی از گروههای  Aيا  Cيا  Yيا  W035باشد بايد
کليه تماس يافتگان واکسينه گردند .ولی از آنجا که دوره کمون بيماری مننگوکوکی ،چندان زياد نمیباشد و ممکن
است موارد ثانويه بيماری ،در بين ساير اعضاء خانواده روی دهد ،الزم است آنان را تحت پوشش کموپروفيالکسی
نيز قرار دهيم.
اقدامات پيشگيریكننده در مدارس شبانه روزی و امثال آن
د ر صورت بروز يك مورد بيماری مننگوکوکی در پادگان ها يا مدارس شبانه روزی ،احتمال بروز موارد ديگر نيز
وجود خواهد داشت و بنابراين ،در چنين مواردی بايد با افرادی که با فرد بيمار دارای خوابگاه مشترکی بوده و در
فضای محدودی زندگی میکنند نظير تماس يافتگان خانوادگی ،برخورد کرد و افرادی که تماس کمتری داشتهاند
را فقط تحت پوشش واکسيناسيون قرار داد .در مو اردی که گروه سرمی مننگوکوك ،مشخص نباشد ،فرض را بر
وجود گروههای  Aيا  Cيا  Yيا  W035بگذاريم.
نكته
عمده ترين بيماریهايی که از طريق هوا يا ذرات قطرهای آلوده ،انتقال میيابند و حداقل چهار ميليون نفر کودك را
همه ساله به هالکت میرسانند عبارتند از عفونتهای حاد دستگاه تنفس و مخصوصاً آنفلوآنزا ،سرخك ،سياه سرفه،
مننژيت مننگوکوکی و ديفتری.
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آنفلوآنزا

دکتر طلعت مختاری آزاد ،دکترفرهاد رضايی

آنفلوآنزا بيماری حاد ويروسی و بشدت مسری دستگاه تنفسی است .عاليم بيماری شامل درد ماهيچهای ،آبريزش
بينی و سرفه میباشد و بصورت سندرم هايی نظير سرماخوردگی ،فارنژيت ،تراکئوبرونشيت ،برونشيوليت و پنومونی
تظاهر می نمايد .بيشترين آسيب به طور معمول در قسمت تحتانی دستگاه تنفس ديده میشود .در سالمندان،
بيماران کليوی ،بيماران مبتال به ديابت و افرادی که دچار نارسايی قلبی و ريوی میباشند ،سبب افزايش بستری
شدن و مرگ و مير میگردد .وي روسهای آنفلوآنزا به دليل تغييرات آنتی ژنی چه بصورت جزئی و چه به صورت
گسترده ،موجب اپيدمی و پاندمی می شوند .گرچه آنفلوآنزا در زمان بروز پاندمی ،بار سنگين اقتصادی دارد ولی در
اپيدمی های فصلی هم با توجه به روزهای بيماری ،غيبت کاری و مصرف دارو و احتمال بستری شدن بار مالی
زيادی دارد .با در نظر گرفتن انتقال مستقيم آنفلوآنزای پرندگان به انسان ،ويروسهای آنفلوآنزا به عنوان يك تهديد
جهانی برای سالمت بشر محسوب میشوند.
نام گذاری و طبقه بندی آنفلوآنزا
ويروسهای آنفلوآنزا متعلق به خانواده ارتوميکسو ويريده هستند .اصطالح ميکسو به معنای مخاط يا موکوس بـوده
و اشاره به تمايل اين ويروسها به مخاط دارد .خانواده ارتوميکسو ويريده شامل پنج جنس است:
 .0آنفلوآنزای A
 .1آنفلوآنزای B
 .3آنفلوآنزای C
 .4آنفلوآنزای Dيا  ( Togothovirusesويروسهای با منشا کنهای)
) Infection Salmon Anemia Virus ( ISAvirus .5
0

ويروسهای آنفلوآنزا به صورت چند شکلی با قطر  81-011نانومتر میباشند که با اشکال کروی و رشتهای ديده
میشوند (شکل  .)0ژنوم ويروس از  RNAتك رشتهای قطعه قطعه با پالريته منفی تشکيل شده است .ويروسهای
آنفلوآنزای  B ، Aو ISAvirusدارای هشت قطعه ژنومی هستند درحاليکه تيپ  Cدارای هفت قطعه ژنومی
میباشد .درمورد جنس  Thogotovirusکه شامل ويروسهای منتقل شونده از طريق کنهها بوده (ويروسهای
 Thogotoو  )Dhoriاز نظر ساختمانی و ژنتيکی مشابه ويروسهای آنفلوآنزای  B, Aو  Cمیباشند و دارای 6

Myxo

1

آنفلوانزا 0015 /
(و شايد  )5قطعه  RNAتك رشتهای با پالريته منفی میباشند.هر يك از قطعات  RNAبا چهار پروتئين به
نامهای نوکلئوپروتئين( ) NPو پروتئينهای  PB2 PB1و PAکه سه پروتئين اخير کمپلکس آنزيمی  RNAپلی
مراز را تشکيل میدهند ،احاطه شدهاند (جدول  .)0نوکلئوپروتئين ) ،(NPپروتئين ساختمانی عمده ويروس
آنفلوآنزا میباشد .اين پروتئين با قطعات  RNAتشکيل ريبونوکلئوپروتئين( (RNPرا میدهد (.)0

شکل  -1ويروس انفلونزا و اجزای تشکيل دهنده آن
تغييرات آنتی ژنی
ويروسهای آنفلوآنزا در بين ويروسهای ايجادکننده عفونتهای تنفسی از لحاظ تغييرهای آنتی ژنی ،منحصر به
فرد میباشند .تغييرهای آنتی ژنی اساس بروز پاندمیها و اپيدمیهای آنفلوآنزا میباشند .دو نوع تغيير آنتی ژنی در
ويروسهای آنفلوآنزا ديده میشود.
الف) تغييرهاي آنتي ژني جزيي : 0اين تغييرها هر  1و يا  3سال يکبار و گاهی ساليانه در ويروسهای
آنفلوآنزای Aو آنفلوآنزای Bرخ میدهد .اين تغييرات حاصل موتاسيون نقطه ای و محدود میباشد .اين جهشها
میتوانند در تمام ژنهای ويروس آنفلوآنزا رخ دهند ،ولی تغييرهای جزئی در محلهای آنتی ژنی پروتئينهای
سطحی باعث پيدايش سوش جديد و در نتيجه اپيدمی میشود.
1
هماگلوتينين مهمترين گليکو پروتئين سطحی ويروس آنفلـوآنزا دارای پـنج ناحيـه آنتـی ژنـی در قسـمت HA1
می باشد .تغيير در اين نواحی آنتی ژنی باعث بی اثر شدن پادتنهای ايجاد شده عليـه سـوشهـای قبلـی شـده ،در
نتيجه نقشی در محافظت نخواهند داشت .اين جهشها به طور معمول در اثر فشار ايمنی يعنـی تکثيـر ويـروس در
حضور پادتن ايجاد میشود .ويروس برای بقای خود تغيير آنتی ژنی يافته و سوشی ،غالب مـیگـردد کـه در حضـور

Antigenic drift
Domain

1
2

 / 0018اپيدميولوژی و کنترل بيماريهای شايع در ايران
پادتن توان تکثير را يافته است .همچنين موتاسيونهای نقطـهای در پـروتئين نورآمينيـداز مـیتواننـد باعـث ايجـاد
مقاومت به داروهای مهار کنندههای نورآمينيداز شوند.
جدول  -1ويژگیهای قطعههای ژنومی و پروتئينهای کد شده توسط آنها در ويروس آنفلوآنزا A
شماره
قطعه
ژنومی

طول
(تعداد
نوکلئوتيدها)

پلی پپتيد
کد شده

0

1340

PB2

 بخشی از کمپلکس ترانس کريپتاز

PB1
1

1340

 جزء کمپلکس ترانس کريپتاز و همانند سازی



PB1F2

3

1133

PA

4

0581

HA

5

0565

NP

6

0403

NA

5

0115

M1
M2
NS1

8

841

NS2

عمل و خصوصيت پروتئين کد شده
 شناسايی  Capاز  RNAسلول ميزبان
 کاتاليز کردن اضافه شدن نوکلئوتيد

فعاليت پيش آپپتوزی(در ويروسهای تيپ ) A
 جزء کمپلکس ترانس کريپتاز و همانند سازی

 برش  Capاز  mRNAسلول ميزبان ( اندونوکلئاز(

 گليکوپروتئين سطحی اصلی ،دارای اعمالی چون اتصال به سياليك
اسيد ،دارای محل برش برای آنزيم پروتئاز ،فيوژن در  pHپايين ،شاخص
اصلی آنتی ژنی ،دارای ساختمان تريمر
 اتصال به  RNAبرای تشکيل ريبونوکلئوپروتئين مارپيچی
 شرکت در تغيير سنتز  mRNAبه  RNAالگو

 گليکوپروتئين سطحی ،دارای فعاليت نورآمينيدازی ،شاخص آنتی
ژنی ،دارای ساختمان تترامر
دارای ساختمان
بخشی از ويريون ،عملکرد آنريماتيکی ندارد
تترامر
پروتئين غشايی ،دارای فعاليت کانال يونی
 پروتئين غيرساختمانی که به وفور در هسته است ،مانع خروج Pre-
 mRNAمیشود ،فعاليت آنتاگونيستی با اينترفرون گاما

 بخش کوچکی از ويريونها که در سيتوپالسم و هسته يافت میشود،
نقش در اتصال به کمپلکس () PB2 ،PB1، PA، M، NP، RNA
و انتقال اين کمپلکس از هسته به سيتوپالسم

آنفلوانزا 0014 /
ب) تغييرهاي آنتي ژني گسترده : 0اين تغييرها در آنفلوآنزای نوع  Aديده میشود و هر  01تا  41سال يکبار
اتفاق می افتد و همانند تغييرات جزئی ،تغييرات ايجاد شده در گليکوپروتئينهای سطحی اهميت دارد و منجر به
پيدايش ساب تايپ جديد و در نتيجه منجر به پاندمیها و اپيدمیهای شديد میشوند.
از زمان جداشدن اولين ويروس آنفلوآنزای انسان در سال  ،(H1N1) 0433تغييرات گستردة ويروس آنفلوآنزای A
به ترتيب در سال0455ساب تايپ ( H2N2آنفلوآنزای آسيايی) 0468 ،ساب تايپ ( H3N2آنفلوآنزای هنگ کنگی)
و  0455دوباره ساب تايپ ( H1N1آنفلوآنزای روسی) بوده است .همه اين تغييرهای آنتی ژنی دارای ويژگیهای
مشترك شامل پيدايش ناگهانی و از لحاظ آنتی ژنی متفاوت از ساب تايپهای در حال چرخش در انسان بوده اند.
براساس مطالعههای فيلوژنتيك ،پيدايش ساب تايپهای جديد به دليل نوآرايی ژنتيك 1بين ويروسهای آنفلوآنزای
حيوانها ،بخصوص پرندگان ،با آخرين سوش در چرخش در انسان و يا به طور مستقيم در اثر انتقال ويروس
آنفلوآنزا از حيوان به انسان و باالخره به دليل ظهور مجدد 3ساب تايپ هايی که از پيش وجود داشته اند ،میباشد.
شواهد زيادی در نوترکيبی ژنتيکی بين ويروسهای آنفلوآنزای انسان و حيوان بخصوص پرندگان و همچنين بين
ويروسهای انسانی ديده شده است .مطالعههای ژنتيکی و بيوشيميايی نشان داده است ساب تايپهای () H2N2
 0455و ( 0468 )H3N2در اثر نوترکيبی بوجود آمدهاند.
تئوری دوم برای پيدايش ويروس های با قابليت ايجاد پاندمی انتقال مستقيم ويروس حيوانی اعم از پرندگان يا
پستانداران با قابليت عفونتزايی در انسان بوده است .شواهد فيلوژنتيك نشان میدهد آنفلوآنزای اسپانيايی
) ) H1N1از خوك به انسان منتقل شده است ،و به طور متناوب گزارشهايی از انتقال آنفلوآنزای خوك به انسان
داده شده است .ويروس های آنفلوآنزای منتقل شده از حيوانات به انسانها بطور معمول فاقد توانايی انتقال يا توانايی
بسيار اندك از لحاظ انتقال از انسان به انسان میباشد و انسان از لحاظ انتقال ،ميزبان نهايی 4است ،ولی پاندمی
 0408-04که منشاء خوکی داشت به طور استثنايی قابليت انتقال انسان به انسان را نيز دارا بود.
سومين توجيه برای پيدايش سوشهای جديد ،نظرية  Recyclingيا ظهور مجدد ويروسهای آنفلوآنزايی است که
سالها بصورت مخفی و تغيير نيافته باقی ماندهاند .پيدايش آنفلوآنزای روسی ( ) H1N1در سال  0455اين نظريه را
تأييد می کند .منشا ويروس ابتدا از چين شروع و از آنجا به شوروی و ساير نقاط جهان گسترش يافت .با توجه به
عدم امکان وجـــود مخزن حيوانی و همچنين منتفی بودن انتگراسيون ژنوم ويروس آنفلوآنزا در ژنوم ميزبان تنها
استدالل قابل قبول ،باقی ماندن ويروس در يخبندانهای مناطق مختلف دنيا میباشد.در بعضی مواقع ممکن است
موتاسيون هايی از نوع حذف ، 5اضافه 0و يا موتاسيونهای متعدد باعث پيدايش ويروسهای با تغييرات گسترده
شوند (.)0

1

Antegenic shift
Reassortment
3
Recycling
4
Dead end
5
Deletion
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بقا و انتشار ویروس آنفلوآنزا در انسان
هيچ مدرکی دال بر پايداری يا نهفته شدن ويروس آنفلوآنزا وجود ندارد .انتقال ويروس در طی دوره حاد از شخصی
به شخص ديگر باعث بقای ويروس در جامعه میشود و در جوامع بسته ،ورود يك فرد آلوده منجر به اپيدمی
انفجاری میگردد .حداقل جمعيت الزم برای نگهداری ويروس در دورههای غيراپيدميك ،نامشخص است و در
مقياس جهانی ،ويروس آنفلوآنزا در بيشتر ماههای سال جدا میشود .الگوی اپيدميولوژی سه تيپ آنفلوآنزا ،متفاوت
است .تيپ  Aبصورت پاندمی و اپيدمی ،تيپ  Bبصورت اپيدمی و تيپ  Cبيشتر بصورت غيراپيدمی و بمثابه
بيماری تنفسی خفيف بروز مینمايد .شيوع آنفلوآنزا مانند ساير عفونتهای تنفسی بصورت فصلی است .در واقع
اصطالح آنفلوآنزا منعکس کنندة تأثير فصل است .در نيمکرة شمالی و مناطق معتدله ،آنفلوآنزا بيشتر در ماههای
نوامبر تا آوريل (آبان تا فروردين) و در نيمکره جنوبی از ماه مِی تا اکتبر (ارديبهشت تا مهر) ديده میشود .توزيع
فصلی ويروس در ارتباط با ويژگی بيولوژی و بقای آن در آئروسل در رطوبت پايين در داخل محيطهای بسته
زمستان است .در مناطق گرمسير ،اين بيماری بيشتر بومی (آندمی) و دورة افزايش فعاليت آن بيش از يك بار در
سال است .جدا کردن ويروس با تغييرهای آنتی ژنی جزئی در هماگلوتينين در طی اپيدمیهای کوچك در اواخر
بهار ،هشدار دهنده پديده موج پيشرو 1رويداد همهگيری در زمستان بعدی است .در واقع سوشهايی که با تغيير
آنتی ژنی در اپيدمیهای پايان فصل بهار جدا میشوند ،مسؤول حمله در زمستان بعد خواهند بود .اين مطلب در
مورد هر دو تيپ آنفلوآنزای  Aو  Bصادق است .تناوب منظمی در ظهور اپيدمیها وجود ندارد .اين مطلب نشان
دهنده تقابل بين شدت تغييرهای آنتی ژنی و کاهش ايمنی در جامعه دارد ،ولی با اين وجود دورة بين اپيدمیهای
آنفلوآنزای  Aرا  1تا  3سال و آنفلوآنزای  Bرا  3تا  6سال تخمين زده اند و بهتقريب هر  01تا  41سال يکبار،
ساب تايپ جديد آنفلوآنزای  Aباعث پاندمی میشود .بهترين شاخص اپيدمی آنفلوآنزا ،افزايش غيبت از مدارس و
محل کار ،افزايش مراجعان به اورژانس و به دنبال آن افزايش مرگ است .سپس شدت اپيدمی کاهش يافته ،در
نهايت ويروس ناپديد میشود .طول دوره اپيدمی  4تا  6هفته است .کودکان دبستانی و قبل از سن دبستان
مهمترين عامل انتقال ويروس در جامعه میباشند.
ناقلين و مخازن
ويروس آنفلوآنزای پرندگان ولی نه ويروسهايی که جزو ويروسهای آنفلوآنزای فصلی به حساب می آيند و صرفا در
انسان ،بيماريزا واقع می شوند ،به طرق مختلفی از پرندگان به انسان ،منتقل میشود .زيرا پرندگان آلوده ويروس را
از دستگاه تنفس ،ملتحمه و مدفوع دفع میکنند .راههای انتقال اين ويروسها يا از طريق انتقال مستقيم ،يعنی
تماس پرندگان آلوده و حساس و يا انتقال غيرمستقيم که شامل آئروسل ،مدفوع و يا از راه وسايل و مواد آلوده شده
به ويروس می باشد .آلودگی آب يك راه مهم ،در انتقال ويروس به پرندگان وحشی يا اهلی محسوب میشود (.)0

Insertion
Herald Wave

1
2
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منابع اوليه بيماری در ماکيان بصورت زير طبقه بندی شده است:
 .0ساير گونههای ماکيان اهلی
 .1پرندگان وحشی در قفس
 .3پرندگان وحشی آزاد
 .4ساير حيوانات
پرندگان آبزی منبع تمام ويروسهای آنفلوآنزا در گونههای مختلف پرندگان و پستانداران میباشند .راههای انتقال
تجربی ويروس آنفل وآنزا ،شامل آئروسل از طريق بينی ،سينوس ،نای ،دهان ،بافت ملتحمه ،ماهيچه ،صفاق ،عروق و
کلواك میباشد ( . ) 3 ،1،0راههای انتقال آنفلوآنزای پرندگان براساس تجربيات اخير از طريق دفع پرندگان آلوده،
پر کندن و آماده سازی پرندگان بيمار ،مصرف خون اردك ،لمس کردن پرنده بيمار ،بازی کردن با ماکيان بويژه
اردك های مبتال به عفونت بدون عالمت و احتماال مصرف گوشت ناپخته ماکيان و همچنين پايداری ويروس در
محيط است .احتماال ويروس می تواند از طريق بلع آب آلوده به هنگام شنا و تلقيح مستقيم به داخل بينی يا چشم
در تماس با آب و يا ممکن اس ت از طريق مدفوع پرندگان که به عنوان کود گياهان استفاده میشود منتقل گردد
( .)6،5الزم به تاکيد است که زمانی که يکی از ويروسهای آنفلوآنزای  Aبا منشاء حيوانی وارد بدن انسان شد و
نوآرايی ژنتيك در آن صورت گرفت ديگر برای مخزن اوليه ،بيماريزا نخواهد بود و صرفا برای بيماريزايی در بدن
انسان ،تطابق پيدا میکند و اين همان رويدادی است که در فاز چهارم پاندمی ،رخ میدهد.
بيماریزایی ویروس آنفلوآنزا
مشاهدات اپيدميولوژی نشان میدهد که ويروس آنفلوآنزای  Aمیتواند از طريق قطرات کوچك آئروسل از فردی به
فرد ديگر از طريق عطسه و يا سرفه انتقال يابد .درصد زيادی از ذرات ايجاد شده در طول عطسه و يا سرفه دارای
قطری کمتر از  1µ mمی باشند ،چنين ذراتی در مجاری تنفسی تحتانی جايگزين شده و باعث شروع يك عفونت با
منشاء آئروسلی میگردند (.)6 ،0
الگوی ریزش ویروس
ويروس آنفلوآنزا در سراسر مجاری تنفسی تکثير میيابد و از مجاری تحتانی و فوقانی تنفسی افراد آلوده جدا
میگردد .حداکثر ميزان تکثير ويروس  48ساعت بعد از ورود ويروس میباشد .سپس به آرامی کاهش يافته بطوری
که کمترين دفع ويروس  6تا  8روز بعد از شروع عفونت است .افرادی که بدون عالئم هستند يا عالئم کمی دارند
ميزان کمتری از ويروس را پخش می کنند .ويروس پس از چند روز از ترشحات گلوی بيماران قابل جداسازی
نيست ،اما آنتی ژنهای ويروس در سلولها و ترشحات افراد آلوده تا چند روز قابل شناسايی میباشد .در کودکانی
که بطور طبيعی با ويروسهای آنفلوآنزا آلوده شدهاند ،از  0تا  1روز بعد از بروز اولين عالئم تا  5روز بعد ويروس قابل
جداسازی است .بيشترين تيتر ويروس بدست آمده در روز اول بيماری و در شستشوی نازوفارنکس میباشد.
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آسيب شناسی
ويروس آنفلوآنزای  Aباعث تغييرات پاتولوژيك در سراسر مجاری تنفسی میگردد .بيشترين تغييرات پاتولوژيك در
مجاری تحتانی تنفسی می باشد .در برنکوسکپی افراد دارای عفونت ،التهاب حاد منتشره در حنجره ،نای و برونشها
به همراه التهاب مخاطی و ادم مشاهده میگردد .سلولهای استوانهای مژهدار ،واکوئله و متورم شده قبل از ريزش،
مژههای خود را از دست می دهند .يك روز پس از شروع عالئم ،ريزش سلولهای مژه دار و سلولهای اپيتليال توليد
کننده موکوس آغاز شده و تا اليه بازال پيش میرود .در مناطق ديگر ،غشا پايه ضخيم میگردد .ادم و پرخونی زير
مخاط همراه با ارتشاح نوتروفيلها و سلولهای تك هستهای رخ میدهد .آنتی ژنهای ويروس غالبا در سلولهای
اپيتليال و تك هستهای يافت می شوند .از روز سوم تا پنجم بعد از شروع بيماری در اليه سلولهای بازال ،ميتوز
ظاهر شده و بازسازی اپيتليوم شروع میشود .در اين زمان مراحل تخريب و جبران به طور همزمان صورت میگيرد.
در زمان شروع عملکرد غير طبيعی ريوی تا رفع تکامل نکروز سلولهای اپيتليال يك ماه طول خواهد کشيد که
بيش از زمان مرحله حاد بيماری تا دوره بهبودی عالئم میباشد (.)8 ،0
یافتههای بالينی آنفلوآنزای انسانی
عفونت ناشی از ويروسهای آنفلوآنزا پاسخهای بالينی متفاوت از عفونت بدون عالئم تا پنومونی ويروسی اوليه و
کشنده را در برمیگيرد .سندرم تيپيك آنفلوآنزا شامل التهاب نای ،نايژهها و نايژکها میباشد .ويروس پس از ورود به
داخل مجرای تنفسی در سلولهای اپی تليال در عرض  4الی  6ساعت تکثير میيابد و سپس ويروس از سلولهای اپی
تليوم خارج میشوند .با شروع مسموميت سلولی  ،0عالئم بيماری شروع میشود .دوره کمون بيماری کوتاه مدت
( 14ساعت) يا بلند مدت ( 4-5روز) می تواند باشد که اين مدت به مقدار ويروس وارد شده و وضعيت ايمنی ميزبان
بس تگی دارد .از نظر بالينی بيماری ايجاد شده توسط سه تيپ  B, Aو  Cبا يکديگر متفاوت میباشند (جدول .)1
عالئم بيماری ايجاد شده در آنفلوآنزای  Aو  Bتقريبا مشابه است اما ويروس آنفلوآنزای  Cنسبت به دو تيپ ديگر،
بيماری خفيف تر و ماليمتری را ايجاد میکند ( .)3 ،0شروع بيماری آنفلوآنزا معموال ناگهانی و همراه با سر درد و
سرفههای خشك است که به سرعت منجر به تب باال ،درد عضالنی و بی اشتهايی میشود .مهمترين عالمت قابل
توجه تب است که در مدت  14ساعت به نهايت خود يعنی  40درجه سانتيگراد میرسد ولی اغلب بين  35تا 41
درجه سانتیگراد میباشد .انسداد بينی ،ترشح مخاطی فراوان از بينی ،عطسه ،ناراحتیهای ملتحمه ،افزايش ريزش
اشك ممکن است ايجاد گردد .تب معموال در روز دوم يا سوم بيماری کاهش يافته ،روز ششم از بين میرود .در
مواردی ،افزايش ثانويه موقت در درجه حرارت ايجاد میشود که ايجاد يك الگوی دو فازی تب میکند .همراه با
کاهش تب ،عالئم تنفسی مانند آبريزش از بينی و سرفه نيز ممکن است شدت يابد .سرفهها معموال از يك حالت
خشك شروع و تا حالت ايجاد خلط کم موکوئيدی و چرك دار میرسد .ممکن است پس از برطرف شدن تب و
عالئم تنفسی فوقانی ،سرفه و ضعف بيمار به مدت يك تا دو هفته باقی بماند ( .)0عالئم بالينی آنفلوآنزا در کودکان
Cytotoxicity

1

آنفلوانزا 0003 /
با تفاوت کمی مشابه بزرگساالن میباشد .در کودکان تب باالست و گاهی همراه با تشنج میباشد .کودکان (بويژه
کودکان کمتر از  3سال) دارای تظاهرات گوارشی نظير تهوع و دردهای شکمی بويژه با تيپ  Bمیباشند .عفونت در
نوزادان می تواند بصورت تب ناشناخته بروز نموده ،تهديد کننده زندگی نوزاد باشد و در آخر اينکه در کودکان تورم
گوش ميانی ،خروسك (کراپ) ،درد عضالنی (ميوزيت) بيشتر ديده میشود(.)3 ،0
طيف بيماريهايی که توسط ويروسهای آنفلوآنزای تيپ  Aو  Bايجاد میشود ،مشابه است اما تعداد افراد مبتال به
عفونتهای شديد ناشی از ويروس آنفلوآنزای  Bکه نياز به بستری شدن دارند ،چهار برابر کمتر از ويروس تيپ A
میباشد .بيماری ناشی از آنفلوآنزای تيپ  Aبصورت اپيدمی رخ میدهد و بيماری ناشی از ويروس آنفلوآنزای  Bنيز
در فرم اپيدمی و بيشتر در کودکان رخ میدهد ،هرچند که بزرگساالن نيز درگير میشوند .ميوزيت و عالئم گوارشی
تظاهراتی هستند که در عفونت با ويروس آنفلوآنزای  Bبيشتر ديده میشوند .ويروس آنفلوآنزای  Cندرتا با
بيماريهای شديد مجاری تحتانی در ارتباط است و بيماری ايجاد شده توسط آن شبيه سرماخوردگی میباشد (،0
 .)4نکته قابل توجه اينکه ويروسهای آنفلوآنزای تيپ  Aو  ،Bعوامل مهم ايجاد کننده بيماری در قسمت تحتانی
دستگاه تنفسی در کودکان بشمار میروند .برطبق مطالعات ،ويروسهای آنفلوآنزای  Aاز عوامل مهم ايجاد الرينگو
تراکئو برونشيت (خروسك) ،پنومونی ،التهاب حلق و نايژهها در کودکان به شمار میروند .برطبق مطالعات انجام
شده ،ويروسهای آنفلوآنزای  Aاز عوامل مهم ايجاد الرينگوتراکئو برونشيت (خروسك) ،پنومونی ،التهاب حلق و
نايژهها در کودکان به شمار میروند .عفونت آنفلوآنزای  Aبا سندرم مرگ ناگهانی نوزادان همراه بوده ،لذا بايد ايمن
سازی شيرخواران و کودکان بطور جدی انجام گيرد (.)4 ،3 ،0
جدول  - 2مقايسه عالئم عفونتهای ايجاد شده توسط آنفلوآنزای  B, Aو C
شيوع در هر تيپ ويروسی ()%
عالئم
درد بدن
سردرد
لرز
ترشحات بينی
سرفه
گلو درد
ناراحتی گوارشی

A

B

C

61-81
41
51-41
15
55
44
01-15

61-81
55
55-81
81
81-41
41-51
01-45

51
81-011
41
51
61-011
-

عوارض بخش فوقانی دستگاه تنفسی
ويروسهای آنفلوآنزای تيپ  Aو  Bتوان گسترش التهاب گوش ميانی را دارند .عالوه بر اين موجب افزايش عفونت
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گوش ميانی در کودکان می گردند .ممکن است متعاقب عفونت حاد با آنفلوآنزا ،سينوزيت باکتريايی نيز بوجود آيد
(.)4 ،3 ،0
عوارض بخش تحتانی دستگاه تنفسی
متعاقب عفونت آنفلوآنزا ،سه نوع سندرم پنومونی مختلف ممکن است ايجاد شود که به شرح زير است:
 -1پنوموني اوليه ويروسي
اولين بار در سال  0454و درمورد افرادی که جان خود را به علت ابتال به ويروس آنفلوآنزای آسيايی ) (H2N2از
0
دست داده بودند ،پنومونی اوليه ويروس آنفلوآنزا توصيف شد .پنومونی اوليه ويروسی ،بيشتر در افراد پر مخاطره
نظير سالمندان و بيماران قلبی  -ريوی روی میدهد و ميزان آن در افراد طبيعی 15% ،میباشد .اين سندرم بطور
ناگهانی شروع و در مدت  14ساعت به پنومونی شديد همراه با افزايش تعداد تنفس ( 31تا  61تنفس در دقيقه)،
سيانوز ،تب باال و کاهش فشار خون تبديل می شود .ممکن است بيماری منجر به کاهش شديد فشار خون و سيانوز
و در نتيجه مرگ گردد .يافتههای آسيب شناسی در نای ،نايژه و کيسههای هوايی نيز جود دارد .اين پنومونی
اختصاصی ويروس آنفلوآنزا نيست و يك پنومونيت بينابينی همراه با پرخونی شديد ،ضخيم شدن ديواره آلوئولها،
ارتشاح لکوسيتهای تك هستهای ،اتساع مويرگها و ترومبوز میباشد .انهدام سلولهای اپی تليوم آلوئولها ،ادم و
خونريزی داخل آلوئولی نيز ديده می شود .آنتی ژن اختصاصی ويروس آنفلوآنزا در سلولهای اپی تليال آلوئولی تيپ
 0و  ،1نيز در ماکروفاژهای بين آلوئولی ديده میشود .با پارگی ديوارة آلوئولها و برونشيولها ،تغييرات نکروزی
مشاهده میگردد .يافتههای بالينی ،آزمايشگاهی و فيزيولوژيکی در پنومونی اولية ويروسی اختصاصی نيست.
بهبودی از بيماری  5تا  06روز بعد از بروز پنومونی رخ داده ،بهبودی کامل تا  4ماه طول میکشد .باوجود اينکه
ويروس آنفلوآنزای  Bمی تواند بيماری شديدی را ايجاد کند ،اما در اشخاص عادی همراه با پنومونی اوليه ويروسی
کشنده ،گزارش نشده است (.)4 ،0
1

 -2پنوموني توام باکتريايي – ويروسي

امکان بروز اين پنومونی سه برابر پنومونی ويروسی اوليه است .باکتريهای نظير استروپتوکوکوس پنومونيا،
استافيلوکوکوس اورئوس ،هموفيلوس آنفلوآنزا بطور مشترك با ويروس آنفلوآنزا ،موجب ايجاد اين سندرم میگردند.
از نظر بالينی اين عارضه مشابه پنومونی ويروسی اوليه میباشد با اين تفاوت که عالئم پنومونی در اين مورد ديرتر و
پس از بروز عالئم آنفلوآنزا ،ظاهر میگردد و برخالف پنومونی اوليه ميزان ESR3افزايش میيابد .تشخيص بيماری
براساس وجود باکتری در ترشحات تنفسی (خلط با مايع جنب) میباشد .ميزان مرگ 01 ،درصد است اما در عفونت
ويروسی باکتريايی با استرپتوکوکوس آئروس 4به  41%افزايش میيابد (.)8 ،0
1

High risk
Combined viral-bacterial pneumonia
3
Erythrocyte sedimentation rate
4
Staphylococcus aureus
2

آنفلوانزا 0005 /
 -3پنوموني باکترياي پس از عفونت آنفلوآنزايي
در اين سندرم فرد مبتال به بيماری آنفلوآنزا بوده که سندرم تا  4روز طول میکشد .اما بعد از  4روز درد سينه،
خلط همراه با خون و چرك ،سرفههای فراوان ،سيانوز ،تشنج و افزايش تنفس ديده میشود .اغلب از مجاری تنفسی
فوقانی و تحتانی ويروس آنفلوآنزا جدا نمیشود .لوکوسيتوز و افزايش  ESRمشاهده میگردد .اين سندرم خفيف تر
بوده و ميزان مرگ مير ناشی از آن  51%میباشد (.)4 ،8
تظاهرات غير ریوی آنفلوآنزا
 -1وجود ويروس در خون (ويرمي) :0عفونت خون با ويروس آنفلوآنزا ،حالت غير معمول و نادری است .در
شرايط معمول طی روز اول تا سوم دوره کمون می توان ويروس را از خون جدا کرد .در بيمارانی که بعلت پنومونی
فوت شده اند ،ويروس را با تيتر پايين از بافتهای غير ريوی نظير قلب ،کبد ،طحال ،کليه ،غدد کليوی و مننژها جدا
کردهاند که دليل بر وجود ويرمی میباشد (.)6 ،3 ،0
 -2ميوزيت و کارديت :در کودکان ،ميوزيت با درد هنگام راه رفتن مشخص میشود .عضالت دردناك میشوند.
سطح آنزيمهای عضالنی در سرم افزايش میيابد .بيماری معموال خوش خيم و قابل برگشت است .در بزرگساالن،
بيماری با درد عمومی ،ضعف ،افزايش سطح آنزيمهای عضالنی ،وجود ميوگلوبين در خون وادرار مشاهده میشود
که میتواند منجر به از کار افتادگی کليه و مرگ گردد .ويروس را میتوان از عضله جدا ساخت ،اما ارتباط بين
ويروس و ميوزيت نامعلوم است .يافتههای بالينی و مطالعات انجام شده بر روی قلب بيمارانی که عفونت ريوی
شديد دارند ،نشانگر اين مطلب است که اختالل در عملکرد ميوکارد ،نتيجة مستقيم ويروس آنفلوآنزا نيست .در دو
مورد ويروس آنفلوآنزا از مايع پريکارد جدا شده است و ميوکارديت حاصل از ويروس تيپ  Aو تيپ  Bنيز گزارش
شده است (.)4 ،3 ،0
 -3سندرم ري :1اين سندرم يك بيماری نورولوژيك و متابوليك در کودکان و جوانان میباشد که معموال بين
سنين  1تا  06سال رخ میدهد .آنسفالوپاتی غيرالتهابی پيشرونده و ارتشاح چربیها در احشاء بويژه کبد وجود دارد
که منجر به اختالف عملکرد کبدی مثل افزايش سطوح ترانس آمينازها و آمونيوم سرم میگردد .اين سندرم بدنبال
5
عفونت با ويروسيهای  VZV3, RSV4عفونتهای گوارشی آنفلوآنزای  (H3N2, H1N1) Aو  Bرخ میدهد .بروز
سندرم ری بدنبال عفونت با ويروس آنفلوآنزا بين 1/35تا  1/88موارد در هر صد هزار کودك کمتر از  08سال
میباشد .بروز عالئم سيستم مرکزی و عالئم کبدی بعد از اتمام عالئم تنفسی آغاز میشود .ميزان مرگ ،متغير و
1

Viremia
Reyes Syndrome
3
Varicella zoster virus
4
Respiratory syncytial virus
5
Incidence
2
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بين  11-41درصد میباشد .بيماری همراه با ويروس آنفلوآنزای  Bدر کودکان کمتر از  08سال رخ میدهد.
اتيولوژی اين بيماری ناشناخته است و ويروس را در چند مورد از بافتهای مورد اثر با تيتر پايين جدا کرده اند .بين
مصرف ساليسيالت و ايجاد سندرم ری متعاقب آن ،ارتباطی وجود دارد .توصيه میشود کودکانی که عالئم شبيه
آنفلوآنزا دارند ،ترکيبات آسپيرين دار برای کاهش تب ،مصرف نکنند (.)3 ،0
 -4بيماريهاي سيستم عصبي مرکزي ) :(CNSطی عفونت انسان با ويروس آنفلوآنزای  Aطيف وسيعی از
درگيریهای  CNSديده می شود .اين درگيری از گيجی و آشفتگی شروع و به کما ختم میگردد .سندرمهای
اختصاصی  CNSهمراه با عفونت آنفلوآنزا به شرح زير میباشد:
الف) آنسفالوپاتي آنفلوآنزايي :0در اوج بيماری رخ میدهد و ممکن است منجر به مرگ گردد .در
فرد مبتال ،به طور ناگهانی عالئم گيجی ،سردرد ،حواس پرتی و کما ايجاد میشود .مايع مغزی -نخاعی
) (CSFمعموال طبيعی بوده ،اتوپسی مغز پرخونی شديد را نشان میدهد .ميزان تغييرات هيستولوژيك
حداقل میباشد و ريه افراد مبتال تغييرات تيپيك آنفلوآنزا را نشان میدهد .ويروس را میتوان از ريه جدا
نمود(.)01 ،3 ،0
ب) آنسفاليت بعد از آنفلوآنزا :1اين سندرم بسيار نادر بوده ،دو تا سه هفته پس از بهبودی از آنفلوآنزا
رخ میدهد و اکثرا منجر به بهبودی میشود .ارتباط اين سندرم با عفونت ويروس آنفلوآنزا قطعی نيست زيرا
معموال ويروس جدا نمیشود(.)01 ،3 ،0
ج) سندرم گيلن باره :3اين سندرم اختالل التهابی دميلينه شدن سيستم عصبی است و از جمله
عوارض نادر عفونتهای ويروسی حاد است .اين عارضه میتواند بدنبال واکسيناسيون بويژه با برخی از انواع
واکسنهای ويروس آنفلوآنزا پيش آيد :دامنة عالئم متغيير بوده ،از نوروپاتی خفيف همراه با ضعف تا فلج
پيشروندة باال رو را شامل میگردد و گاهی نيز منجر به مرگ میگردد .الزم به ذکر است که بدنبال
اپيدمیهای ويروس آنفلوآنزای  Aو  ،Bدر بروز سندرم گيلن باره افزايش مشاهده نشده است (.)01 ،3 ،0
 -5عفونت آنفلوآنزا در دوران بارداري و اثر آن بر روي جنين :در زنان باردار ،ابتدا با عفونت در سه ماهه دوم
و سوم بارداری ،احتمال خطر ابتالی جنين به بيماری را باال میبرد .متعاقب عفونت آنفلوآنزا در زنان باردار،
ناهنجاريهای مادرزادی و بدخيمیهای خونی در جنين افزايشی را نشان میدهد اما بين بدخيمیها و اپيدمیهای
آنفلوآنزا ارتباطی ديده نشده است و ويروس به تنهايی عامل ايجاد ناهنجاريهای مادرزادی محسوب میشود (.)3 ،0
 -6سندرم شوك سمي :4سندرم شوك سمی همراه با عفونت آنفلوآنزا در انسان ديده میشود و اعتقاد بر اين
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است که اين سندرم حاصل ترشح اگزوتوکسين باکتريايی  TSST-10میباشد که توسط سويههای استافيلوکوکوس
اورئوس ايجاد میشود (.)3 ،0
 -7عفونتهاي آنفلوآنزا در بيماران همراه با نقص سيستم ايمني :ويروس آنفلوآنزا افراد دچار سرکوب ايمنی
را نظير افراد با سيستم ايمنی سالم ،آلوده می کند .اما در اشخاصی که دچار سرکوب اين سيستم هستند ،دفع
ويروس طوالنی تر میباشد (.)3 ،0
یافتههای پاتولوژی آنفلوآنزای انسانی
ويروس آنفلوآنزا در کل دستگاه تنفسی ايجاد تغييرات پاتولوژی میکند اما آسيبهای مهم در مجرای تنفسی تحتانی
نمود می يابد .در برونکوسکوپی افراد دارای عفونت آنفلوآنزا ،التهاب حاد منتشر در حنجره ،نای و برونشها همراه با
التهاب مخاطی و ادم مشاهده میگردد .سلولهای استوانهای مژكدار زير ميکروسکوپ نوری بصورت واکوئلدار و
ادماتوز ديده می شود که اين سلولها قبل از ريزش ،مژك خود را از دست می دهند .يك روز بعد از بروز اولين عالئم،
ريزش و فلسی شدن سلولهای اپیتليال مژكدار و مخاطی به الية ضخيم پايه ،گسترش میيابد و در آنجا ادم و
پرخونی همراه با تراوش سلولهای نوتروفيل و تك هستهای رخ میدهد .آنتی ژن ويروسی در سلولهای اپی تليال و
سلولهای مونونوکلئر يافت می شود اما در اليه سلولهای پايه موجود نيست .از روز سوم تا پنجم بعد از بروز بيماری،
با شروع ميتوز در اليه پايه ،بازسازی اپی تليوم آغاز میشود .در اين زمان فرايندهای ترميمی و تخريبی همزمان
هستند .پاکسازی کامل بافتهای نکروز تا يك ماه طول میکشد (.)6 ،3،4 ،0
ابتال و مرگ
ويروس آنفلوآنزا از نظر ميزان باالی مرگ ،در ميان ويروسهای تنفسی ،بی نظيـر اسـت .عفونـت آنفلـوآنزا  Aو بـا
شدت کمتری آنفلوآنزای  Bممکن است منجر به مرگ گردد .موارد بستری شدن در گروه سـنی بـاالی  65سـال و
بچههای زير  1سال بيشترين گروه سنی را تشکيل میدهند ( نسبتی در حدود  ،) 0/141در حالی که ايـن نسـبت
در گروه سنی  0تا  44سال  0/1411میباشد 41.درصد مـرگ آنفلـوآنزا مربـوط بـه گـروه سـنی بـاالی  61سـال
میباشد ( گروه سنی باالی  61سال  011برابر بيشتر از گروه سنی زيـر  65سـال در خطـر مـرگ و ميـر ناشـی از
آنفلوآنزا میباشد) .شرايط ويژهای نظير بيماريهای قلبی -عروقـی ،ريـوی ،متابوليـك ،نئوپالسـتيك ،نقـص سيسـتم
ايمنی و بارداری ،افراد را در معرض خطر جدی عفونتهای ويروسی آنفلوآنزا قرار میدهد .باالترين درصد پنومونی در
افرادی ديده میشود که باالی  65سال هستند و ناراحتیهای قلبی عروقی يا ريـوی دارنـد .گرچـه بـاالترين مـوارد
مرگ و مير در سال اول پيدايش ساب تايپ جديد است ،ولی فراوانی تجمعی مرگ در بين اپيـدمیهـايی کـه بـين
دوساب تايپ جديد ديده میشود ،بيشتر از سال بروز اپيدمی است (.)0
Toxic shock syndrome toxin
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اپيدميولوژی
اپيدمیهای آنفلوآنزا هر ساله گزارش شدهاند ،هرچند که وسعت و شدت آنها بسيار متغير میباشد .اپيدمیهای
منطقهای در فواصلی متغير (اغلب  0تا  3ساله) رخ میدهند .بجز دو دهة اخير ،پاندمیهای پس از پاندمی 0404
–  ،0408تقريباً هر  01تا  05سال يکبار رخ داده اند .شديدترين و وسيعترين اپيدمیها توسط ويروسهای
آنفلوآنزای  Aدر دگرگونی آنتی ژنی دورهای به وجود میآيد .تغييرات آنتی ژنيك وسيع يا شيفت آنتیژنی ممکن
است با پاندمیها همراه باشند و فقط در ويروس آنفلوآنزای  Aرخ میدهند .تغييرات جزئی ،دريفت آنتی ژنی
ناميده میشوند و در تمام تيپهای ويروسهای آنفلوآنزا رخ میدهند .اين تغييرات آنتی ژنی ممکن است فقط
هماگلوتينين و يا هماگلوتينين و نورآمينيداز را درگير کنند ( .)0در عفونتهای انسانی سه زير گروه اصلی آنتی ژنی
برای هماگلوتينين ) (H3, H2, H1و دو گروه اصلی آنتی ژنی برای نورآمينيداز ) N1و  (N2شناخته شده اند
( .) 04يك مثال از يك شيفت آنتی ژنی که نورآمينيداز و هماگلوتينين تغيير کردند ،سال  0455بود يعنی زمانی
که ساب تيپ غالب آنفلوآنزای  Aاز  H1N1به  H2N2تغيير پيدا کرد .اين شيفت منجر به يك پاندمی شديد با
 51111مرگ و مير اضافی در اياالت متحده و حدود  1ميليون مرگ و مير در دنيا گرديد .در سال  0468يك
شيفت آنتی ژنی که تنها هماگلوتينين را تغيير داده بود ،رخ داد ) H2N2به  .(H3N2پاندمی بعدی شدت کمتری
از پاندمی  0455داشت .در  0455يك ويروس  H1N1باعث يك پاندمی گرديد که به طور اوليه افراد جوانتر را
درگير کرد ( . )0ويروسهای  H1N1از سال  0408تا سال  0456وجود داشته اند ،لذا انتظار میرود که متولدين
قبل از  0455درجاتی از ايمنی بر عليه ويروسهای  H1N1را داشته اند .در طی بيشتر اپيدمیهای آنفلوآنزای ،A
يك زير نوع منفرد در همه زمانها وجود داشته است اما پس از  0455ويروسهای  H1N1و  H3N2بطور همزمان
وجود داشته اند و منجر به اپيدمیهای با شدت متغير شده اند .در برخی از اپيدمیها ويروسهای آنفلوآنزای  Bنيز
همزمان با ويروسهای آنفلوآنزای  Aوجود داشته اند .منشأ سوشهای پاندميك ناشناخته است .باتوجه به تفاوت
آشکار بين ساختمانهای اولية هماگلوتينينها در ساب تيپهای ويروسهای آنفلوآنزای  H2, H1) Aو (H3
احتمال شيفت آنتی ژنی در اثر موتاسيونهای خودبخود در ژن هماگلوتينين بعيد به نظر میرسد .از آنجا که ژنوم
قطعه قطعه ويروسهای آنفلوآنزا منجر به موارد زيادی از بازآرايی 0میشود ،سوشهای پاندمی ممکن است بر اثر
بازآرايی ژن ها بين ويروسهای آنفلوآنزای انسانی و حيوانی ناشی شوند .اين قبيل بازآرايیها ممکن است در سال
 0455در هنگ کنگ يعنی جايی که موارد عفونت با ويروس آنفلوآنزای ) A (H5N1در انسانها ،در جريان يك
اپيدمی پرندگان آنفلوآنزای ) A (H5N1به طور ناقصی رخ داد ،قابل شناسايی باشد .اما موارد آنفلوآنزای A
) (H5N1در انسان معدود بود و اين عفونت در سطح وسيعی در کل جامعه منتشر نشد و به عبارت ديگر ،پاندمی
حاصله در مرحله سوم ،متوقف گرديد و به مرحله چهارم که انتقال ويروس صرفا از انسان به انسان و به فراوانی ،رخ
میدهد ،نرسيد.

Reassortment
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ويروسهای آنفلوآنزای  Bدارای مخزن حيوانی نبوده و دچار شيفت آنتی ژن نيز نمیشوند ،هر چند که میتوانند
دچار دريافت آنتی ژن شوند ( .)0از سال  0451تاکنون ،آنفلوآنزا با بيش از  11111مورد مرگ پيش بينی نشده در
اياالت متحده همراه بوده است ،ويروسهای آنفلوآنزای  Aکه بين اپيدمیها در چرخشند ،دريفتهای آنتی ژنی در
آنتی ژنی  Hرا نشان دادهاند .اين دريفتهای آنتی ژنی آشکارا به علت موتاسيونهای نقطهای در قطعه  RNAای
که هماگلوتينين را کد میکند رخ میدهند .سوشهای مهم اپيدميولوژی يعنی آنهايی که توانايی ايجاد اپيدمیهای
گسترده را دارند تغييراتی را در آمينواسيدهای حداقل دو سايت آنتی ژنی اصلی ،در مولکول هماگلوتينين نشان
میدهند ( .)0دريفتهای آنتی ژنی از سال  0455برای ويروسهای ) A (H1N1و از سال  0468برای ويروسهای A
) (H3N2تقريباً هر ساله گزارش شدهاند .اپيدمیهای آنفلوآنزای  Aبطور ناگهانی شروع شده ،طی يك دورة  1تا 3
هفته ای به اوج خود رسيده ،حدوداً  1تا  3ماه طول کشيده و اغلب با همان سرعتی که به وجود آمدهاند ،فروکش
میکنند .اولين نشانه فعاليت آنفلوآنزا در يك جامعه افزايش کودکان تب دار مبتال به بيماری تنفسی است که به
مراکز درمانی مراجعه می کنند ،سپس موارد بيماريهای شبيه آنفلوآنزا در بزرگساالن بيشتر میشود ( . )0موارد
غيبت از کار و مدرسه نيز در اين زمان افزايش می يابد .افزايش موارد مرگ به علت پنومونی و آنفلوآنزا عموماً يك
يافته مهم در اپيدمیهای آنفلوآنزا می باشد .يك مشخصه اصلی در تعيين وسعت و شدت يك اپيدمی ،سطح ايمنی
در جمعيت در معرض خطر است .با پيدايش يك ويروس آنفلوآنزای جديد (از نظر آنتی ژنی) بدليل عدم وجود يا
پائين بودن سطح ايمنی در جامعه ،شدت و وسعت اپيدمی متفاوت خواهد بود ( )0بعضاً پيدايش يك گونه آنتی
ژنيك کامالً متفاوت منجر به يك اپيدمی منطقهای خواهد شد .اپيدمی آنفلوآنزای خوکی سال  0456در اياالت
متحده ،توسط يك ويروس ) A (HswN1که از نظر آنتی ژنی مشابه ويروس سال  0408 – 0404بود ،میتواند
يك نمونه از اين حالت باشد .ويروس آنفلوآنزای  Bعموماً باعث اپيدمیهای با وسعت کمتر و بيماری خفيف تر از
ويروس آنفلوآنزای  Aمیشود .هماگلوتينين و نورآمينيداز ويروس آنفلوآنزای  Bدر مقايسه با ويروس آنفلوآنزای ،A
دچار تغييرات کمتری میشود .اين خود بيانگر وسعت کمتر اپيدمی ناشی از اين ويروس است .اپيدمیهای
آنفلوآنزای  Bبيشتر در مدارس و اردوگاههای نظامی ديده میشوند .هرچند که بعضاً در مراکز نگهداری افراد
سالمند مشاهده میشود .ويروس آنفلوآنزای  Cفقط در موارد نادری با بيماری انسانی همراه بوده است ،هرچند که
شيوع باالی آنتی بادی سرمی ضد اين ويروس نشان میدهد عفونت بدون عالمت ممکن است شايع میباشد (،3 ،0
. )4
پاندمیهای آنفلوانزا
پاندمی آنفلوآنزا ناحيه وسيع جغرافيايی (بطور مشخص بيش از يك قاره) و بخش اعظم جمعيت را در يك فاصله
زمانی کوتاه درگير میکنند (شکل  .)1پاندمیهای آنفلونزا بطور معمول  41-11درصد از جمعيت دنيا را درگير
نموده و مرگ قابل توجهی ايجاد مینمايد .اين پاندمیها در فواصل  01تا 41سال ايجاد میشوند .اولين پاندمی
ثبت شده  A/H1N1/Spanishدر سال  0408-0404بوده است ،که درعرض  15هفته باعث مرگ حدود 15
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ميليون انسان شد .بررسی های فيلوژنی نشان داد که ويروس اين پاندمی از پرنده به انسان منتقل شده بود .پاندمی
دوم در سال ،A/H2N2/Asian Flu 0455در اثر نوآرايی بين ويروس پرندهای (سه ژن )HA، NA ، PB2و
انسانی ايجاد شد .سومين پاندمی در سال  ، A/H3N2/Kong Hong 0468در اثر نوآرايی بين ويروس پرندهای
(دو ژن پرنده  )HA، PB2و انسانی ايجاد شد که آخرين پاندمی قرن بيستم بود( . )0در شرايطی که پس از
گذشت  41سال از آخرين پاندمی آنفلونزا توجهات جهانی برخطر آنفلونزای پرندگان  H5N1از آسيا متمرکز بود،
در ماه مارس و اوايل آوريل  1114ميالدی ويروس واريانت جديد آنفلونزا با منشاء خوکی ( A/H1N1/Swine
 )Originدر مکزيك و آمريکا ظاهر و به سرعت جهانگير شد که ترکيبی از ژنهای ويروسهای آنفلوآنزای خوکی،
پرندگان و انسان میباشد .براساس نظر سازمان بهداشت جهانی ،وقوع پاندمی مستلزم گذر از چند مرحله يا فاز بوده
که يکی از اين فازها ،انتقال ويروس از پرنده به انسان می باشد .مراحل وقوع پاندمی از نظر سازمان بهداشت جهانی
به شرح زير میباشد:
 .0دوره بين پاندمی که شامل فازهای  0و  1میباشد:
فاز  :0هيچ تحت تي پ جديد آنفلوآنزا در انسان تشخيص داده نشده است .يك تحت تيپ آنفلوآنزا که قبالً باعث
عفونت در انسان شده بود در بين حيوانات در حال گردش بوده و تا زمانيکه در بين حيوانات میباشد خطری برای
انسان ندارد.
فاز  :1هيچگونه تحت تيپ جديد آنفلوآنزا در انسان تشخيص داده نشده ،هرچند که ويروس در گردش در
حيوانات به عنوان خطر اساسی برای بيماران در انسان محسوب میشود.
تفاوت بين فازهای  0و  1در خطر عفونت و بيماری انسان توسط ويروس در حال گردش در حيوانات میباشد که
اين امر بستگی به فاکتورهايی مثل قدرت بيماريزايی ويروس در انسان و حيوانات ،وقوع عفونت و بيماری در
حيوانات اهلی و يا تنها وقوع بيماری در حيات وحش و ايجاد بيماری به صورت فصلی و محدود 0و يا ايجاد بيماری
به صورت همهگير توسط ويروس 1و انتشار جغرافيايی وسيع يا محدود ويروس دارد.
 .1دوره هشدار يا اعالم خطر پاندمی که شامل فازهای  4، 3و  5میباشد:
فاز  :3عفونت انسان توسط يك تحت تيپ جديد اتفاق میافتد اما هيچگونه انتقال انسان به انسان صورت
نمیگيرد يا اينکه در تماسهای بسيار نزديك ،انتقال بسيار محدود ديده میشود.
3
فاز  : 4همراه با انتقال محدود انسان به انسان به صورت گروههای کوچك میباشد .اما انتقال به دليل عدم
سازگاری مناسب ويروس ،به شدت محدود است.
فاز  :5ايجاد گروه های بزرگتر عفونت ويروسی ،اما انتقال انسان به انسان هنوز هم محدود است ولی گروههای
بزرگتری درگير میباشند .اين امر نشان میدهد که سازگاری ويروس رو به افزايش است اما هنوز نمیتواند بطور
کامل منتقل شود .تفاوت بين فازهای  4 ، 3و  5برپايه ايجاد خطر پاندمی میباشد که اين تفاوتها به فاکتورهايی
1

Enzootic
Epizootic
3
Cluster
2
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مثل ميزان انتقال ويروس ،موقعيت و انتشار جغرافيايی ويروس ،شدت بيماری و وجود ژنهايی از ويروسهای
انسانی در ويروس نوترکيب با ويروس آنفلوآنزای حيوانی بستگی دارد.
 .3دوره پاندمی که شامل فاز  6میباشد:
فاز  :6پاندمی در اثر انتقال اساسی و زياد ويروس بين عموم افراد اتفاق میافتد (.)05،08، 06،05

شکل  -2تاريخچة تغييرهای گستردة آنتی ژنی ويروس آنفلوآنزای A
پيشگيری ،كنترل و درمان
آنفلوآنزا بيماری فصلی است که در مناطق سردسير هنگام زمستان و در نواحی گرمسير در فصول بارانی رخ
میدهد .پاندمیهای آنفلوآنزا محدود به فصول نمیباشد و در هر زمان از سال میتواند رخ دهد ( .)8اقدام بهداشتی
اصلی جهت پيشگيری از آنفلوآنزا ،استفاده از واکسنهای غيرفعال شده آنفلوآنزا میباشد که از ويروسهای
آنفلوآنزای  Aو  Bکه احتماالً در آن سال شايع خواهد بود تهيه میشوند .در صورتيکه ويروس واکسن و
ويروسهای جاری در آن ارتباط نزديکی با يکديگر داشته باشند حدود  51تا  81درصد مصونيت عليه آنفلوآنزا،
بدست خواهد آمد ( .)8در بسياری از تحقيقات ،توليد واکسن های زير واحدی يا غير فعال دارای پروانه ساخت برای
انسان با تاکيد بر ساخت واکسن موثر با کمترين عوارض جانبی مورد توجه قرار گرفته است (. )04
نقش ایمنی در ارتباط با پيشگيری
وضعيت ايمنی يك جمعيت ،شيوع و بروز عفونت ناشی از آنفلوآنزا را نشان میدهد .عوامل مؤثر پيشگيری در برابر
عفونت در پاسخ ايمنی هومورال عبارتند از:
 -0اختصاصی بودن آنتی بادی  -1زمان ماندگاری آنتی بادی.
نوع آنتی بادی ها مانند آنتی بادی خنثی کننده ،آنتی بادی مهار کننده هماگلوتينين ) (HIو آنتی بادیهای ضد
نورآمينيداز که پس از عفونت بوجود میآيند ،مهمترين شاخصهای ايمنی هومورال میباشند .بدنبال عفونت،
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ايمونوگلوبولين ترشحی  (sIgA) Aو پاسخ ايمنی  IgAبسرعت افزايش يافته و سپس کاهش میيابد .سرعت
کاهش به سطح آنتی بادی افراد بستگی دارد .در حال حاضر همگی بر اين نظرند که حضور  sIgAدر سلولهای اپی
تليال دستگاه تنفس نقش اصلی را در جلوگيری از عفونت آنفلوآنزا دارا میباشد و اين عمل با ممانعت از پخش
ويروس و يا جلوگيری از مراحل بيماری امکان پذير میگردد .بنظر میرسد که خنثی سازی ناشی از پاسخ ،sIgA
ايمنی پس از عفونت را از بين میبرد .هم پا سخ ايمنی هومورال و هم پاسخ ايمنی سلولی در پيشگيری از آنفلوآنزا
مؤثرند .در موشهايی که فاقد ايمنی فعال در برابر يك عفونت واحد میباشند ،انتقال غير فعال مقادير فيزيولوژی
آنتیبادیهای  IgAپيشگيری کامل را به وجود آورده است .در حاليکه انتقال غير فعال مقادير زيادی آنتیبادی
نورآمينيداز پيشگيری محدود ايجاد نموده ،آنتی بادیهای عليه  NPو  Mبه تنهايی پيشگيری ايجاد نکردهاند.
بنابراين آنتی بادیهای عليه  ، HAنقش اصلی را در محافظت از عفونت ويروس آنفلوآنزا دارند ،در حاليکه آنتی
بادیهای عليه  NAبطور بالقوه نقش کمتری در پيشگيری دارند (. )04
ايمني غير فعال

1

استفاده از ايمنوگلوبولين در پيشگيری از بيماری آنفلوآنزا نقشی ندارد زيرا ويروس آنفلوآنزا فاقد فاز ويرميك در
پاتوژنز خود میباشد و آنتی باديهای انسانی فاقد ويژگیهای الزم در ايجاد ايمنی مناسب میباشند.
ايمني فعال

2

استفاده از واکسنهای ويروسی می توانند باعث ايجاد ايمنی فعال گردند برای ايمنی فعال از دو دسته واکسنهای زنده
ويروس تخفيف حدت يافته و واکسنهای غيرفعال استفاده میگردد.
واكسن های رایج ویروس آنفلونزا
واكسنهای بر پایه ویروس غير فعال
اغلب واکسن های آنفلونزا که تا به امروز مجوز استفاده در انسان را دريافت داشتهاند ،واکسنهای غير فعال
میباشند .هدف کلی اين نوع از واکسنهای آنفلونزا القای آنتی بادی بر ضد هماگلوتينين ويروس آنفلونزا است .اگر
چه اين آنتی بادی نقش مهمی در پيشگيری از عفونت بر عهده دارد اما به جهت تغييرات زياد دراين پروتئين و
پيدايش سويههای نو ،هر ساله نياز به ساخت واکسنهای جديد را اجتناب ناپذير مینمايد .تزريق واکسن در افراد
بين  04تا  61سال به طور متوسط تا  51درصد از ايجاد بيماری پيشگيری میکند .اين ميزان از کارائی در افراد
مسن و نوزادان بسيار کمتر است .انواع واکسنهای غير فعال شامل واکسنهای زير میباشد:
 -1واکسنهاي کامل ويروسي غيرفعال شده

3

اين واکسنها دارای پارتيکل های کامل ويروسی غيرفعال هستند همچنين دارای همه پروتئينهای ويروسی ،ليپيدها،
1

Passive Immunity
Active Immunity
3
Whole inactivated vaccine
2
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آنتی ژنهای سطحی و اسيد نوکلئيك میباشند .واکسنهای فوق نسبت به واکسنهای زير واحدی توانايی بيشتری
در القاء پاسخهای ايمنی را دارند و پس از خالص سازی غيرفعال میگردند .اين واکسنها در پيشگيری از آنفلونزا
مؤثر هستند اما اغلب دارای واکنشهای تحريکی میباشند (.)11
 -2واکسنهاي تهيه شده از اجزاي ويروسي

0

اين واکسنها عالوه بر آنتی ژنهای سطحی پوشش ويروس شامل  HAو  NAحاوی ساير اجزای پروتئينی
ويروسی هم میباشند ،با استفاده از دترجنتهای مخصوص که برای حذف ليپيد ويروس تهيه میگردند ،با اين
روش پوشش ويروس پاره شده و قسمتهايی از پروتئين ماتريکس به همراه  HAو  NAکه بسيار ايمونوژن هستند
در تهيه واکسن مورد استفاده قرار میگيرند .اين نوع واکسنها بخوبی تحمل میشوند و برای کودکان ،بزرگساالن و
افراد مسن توصيه میگردند (.)10
1

واكسنهای زیر واحدی
اين واکسنها فقط دارای آنتی ژنهای ويروس از جمله  HAو  NAمی باشند و از درجه خلوص بسيار بااليی
برخوردارند .واکسنهای زير واحدی به علت داشتن روشهای خالص سازی نوين نسبت به ساير واکسنها از واکنشهای
حساسيتزای کمتری برخوردار هستند .با تزريق داخل عضالنی يك دوز واکسن پس از  01الی  05روز محافظت در
مقابل آنفلونزا در فرد ايجاد میگردد .آنتی بادی ايجاد شده بر عليه هماگلوتينين توليد میشود .در افراد مسن پس
از  8تا  4ماه از واکسيناسيون ،ميزان آنتی بادی بشدت کاهش می يابد بطوريکه خاصيت حفاظتی خود را در مقابل
بيماری از دست میدهد .زمان استفاده از واکسن در ماه اکتبر توصيه میگردد ،ميزان تيتر آنتی بادی تا ماههای
جون و جوالی ادامه خواهد داشت(.)11
3

واكسنهای تخفيف حدت یافته
بر خالف واکسنهای غير فعال ،واکسن زنده تخفيف حدت يافته از راه مخاطی تجويز و در درون بافت هدف تکثير
میشود .به منظور توليد اين نوع از واکسن ،ژنهای  HAو NAاز ويروس واکسن درون سلولهايی که دارای ساير
اجزای ژنتيکی ويروس آنفلونزا هستند ،انتقال داده می شود .در نهايت اين فرايند منجر به توليد ويروس حساس به
حرارت با پروتئينهای  HAو  NAجديد بر ضد سويه احتمالی در گردش در سال بعد میگردد(. )13
رویكردهای نوین در توليد واكسن آنفلونزا
بزرگترين مشکل پيش رو در توليد واکسن دائمی برعليه عفونت آنفلونزا در اين است که پروتئينهايی که پاسخ
قدرتمندی در بدن بر عليه آنها ايجاد میشود ،بسيار متغير میباشند و در عوض بر عليه پروتئينهای کمتر متغير
1

Split particle vaccine
Subunit or surface antigen vaccine
3
Attenuated Vaccine
2
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اين ويروس پاسخ ايمنی ضعيفی در بدن شکل میگيرد .در مقابله با پاندمیهای بزرگ ويروس آنفونزا ،ما دو رويکرد
را پيش رو داريم ) 0:افزايش سرعت توليد واکسن برعليه سويه ايجاد کننده پاندمی )1 .توليد واکسن بدون نياز به
تغييرات هر ساله که همه سويهها را پوشش دهد.
واكسنهای بر پایه ژنتيك معكوس
استفاده از ناقلهای ژنی پالسميدی يکی از کاربردیترين روشها به منظور توليد سويه واکسن به شمار میرود.
اهميت اين سيستم به خصوص در مورد توليد واکسن از سويههای دارای خصوصيت عفونت زايی باال نظير H5N1
حائز اهميت است .بر پايه اين روش ،ژن  HAسويه مورد نظر برای تهيه واکسن به صورت پالسميد به ساير ژنهای
از پيش تهيه شده اضافه و ويروس جديد که تنها  HAآن متعلق به سويه در نظر گرفته شده برای واکسن است،
تهيه میشود(.)14
0

واكسنهای ژنی
 DNAواکسنها يك پيشنهاد جدی و ماندگار برای پيشگيری از بيماریهای کالسيك و نوظهور در آينده
میباشند DNA .واکسنهای آنفلونزا حامل اطالعات الزم برای کد کردن پروتئينهايی نظير  NA, HAو NP
می باشند .اين واکسنها پس از تزريق در سلول ميزبان قادر به بيان پروتئينهای موردنظر میباشند که نهايتاً به القاء
آنتی بادی و پاسخهای ايمنی سلولی منجر میگردد DNA .واکسنها کارايی قابل پيش بينی و تکرار پذيری را
برای استفاده در کاربردهای پزشکی دارا میباشند .با اين حال مطالعات بيشتری نياز است تا تمامی ابعاد به
کارگيری نهايی اين واکسن در انسانها مورد ارزيابی قرار گيرد( .)15
واكسنهای بدون نياز به تغييرات هر ساله

1

اگر چه افزايش سرعت و کارايی واکسنهای منطبق برعليه سويه در گردش حائز اهميت است اما به نظر میرسد
کليد نهايی ،توليد واکسنی است که تمام سويهها را تحت پوشش قرار دهد .به دليل متغير بودن  HAويروس
آنفلونزا ،کوششهای بر پايه استفاده از ناحيه  M2eاين ويروس که تغييرات بسيار اندکی بين سويههای مختلف
دارد انجام گرفته است .تحقيقات نشان داده است که بعد از عفونت طبيعی ،آنتی بادی بر عليه ناحيه  M2eايجاد
نمی شود .هر چند انجام واکسيناسيون با استفاده از  M2eدر سلول موش به انجام رسيده است ولی برای جمع
بندی و واضح شدن نتايج مطالعات بيشتری به خصوص در انسان مورد نياز است .عالوه بر  M2eپروتئينهای
داخلی نظير  NPنيز به منظورالقای ايمنی سلول میتوانند نقش موثری را در ايجاد واکسن دائمی ايفا کنند .با
پژوهشهای صورت گرفته می توان اميدوار بود که در يك بازه زمانی نزديك تعدادی از مراحل کليدی در توليد
سريعتر و با قابليت پوشش وسيع تر و کارائی واکسن آنفلونزا به سرانجام برسد(.)16
DNA Vaccine
Universal Vaccine

1
2
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0

واكسنهای حاوی ذرات شبه ویروسی
ذرات شبه ويروسی) ، 1(VLPنوع جديدی از واکسنهای نوترکيب باکارآيی باال میباشند .اينگونه واکسنها تنها
شکل ساختاری ويريون را ارائه میکنند بدون اينکه حاوی هرگونه ماده ژنتيکی باشند .در واقع VLPها ،ذراتی
هستند فاقد ژنوم ويروسی با ساختاری کامال مشابه به ويروسهای مورد استفاده در واکسنهای غير فعال و تخفيف
حدت يافته که خطر برگشت پذيری به سوش وحشی ،نوترتيبی و يا نوترکيبی را ندارند .اساس تشکيل VLPها بر
مبنای بيان وتوليد پروتئينهای ساختاری کپسيد ويروسها میباشد VLP.ها عالوه بر تحريك پاسخهای ايمنی
بواسطه سلولهای ( Bايمنی همورال) توانايی تحريك ايمنی سلولی را دارا میباشند( . )15اين خصوصيت VLPها
احتماال سهم مهمی در اثربخش بودن آنها ايفا ميکند.تا به امروز بيش از  31نوع  VLPمختلف برای ويروسهای
انسانی و حيوانی توليد شده اند.
موارد توصيه واكسيناسيون
بيشترين موارد توصيه واکسن شامل افراد پر مخاطره میباشند که در معرض اپيدمیها قرار میگيرند ،اين افراد
شامل موارد زير میباشند:
 .0افراد مسن باالتر از 51
 .1افرادی که در بيمارستانهای يا شيرخوارگاهها بستری هستند.
 .3افرادی که دچار بيماريهای مزمن ريوی ،قلبی عروقی ،کليوی ،سيستمهای غدد درون ريز ،بيماری دارای
آسم ،آمفيزم ،برونشيت مزمن ،سيستيك فيبروزيس و ديابت میباشند.
 .4افرادی که سيستم ايمنی آنها دچار نقصان میباشد.
 .5در اپيدمیهای گسترده افرادی که در فعاليتهای پزشکی نقش دارند (. )18
عوارض جانبی استفاده از واكسن
عوارض جانبی شايع در استفاده از واکسن شامل واکنش خفيف در ناحيه تزريق واکسن است که میتواند به صورت
درد ،قرمزی و تورم در  05درصد افراد دريافت کننده باشد .در موارد نادر ،تب ،بدحالی و درد عضالنی ممکن است
در طول چند ساعت گسترش يافته و تا روز بعد ادامه يابد .از مهمترين معايب واکسن ،آلرژی نسبت به تخم مرغ
میباشد با وجوديکه موارد آلرژی نادر میباشد ولی واکسيناسيون چنين افرادی میتواند باعث بروز واکنشهای سريع
حساسيت شود .امروزه با روشهای خالص س ازی پيشرفته از موارد آلرژی کاسته شده است .مسئله مهم ديگر سندرم
گيلن باره است ،بطوريکه در سال  0455از هر  011111فرد واکسينه شده در مقابل آنفلوآنزا
) A/Newjersey/16(H1N1يك نفر مبتال شده بود .عارضه ديگر آنسفالوپاتی و فلج قابل برگشت میباشد که
بسيار نادر میباشد (.)14
Influenza Virus-Like Particle
Virus-Like Particles

1
2
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مزایای استفاده از واكسن
استفاده از واکسن در افراد جوان بيشترين اثربخشی را دارد در حاليکه در افراد مسن از اثربخشی کمتری برخوردار
است .برای اين تفاوت میتوان به دو دليل اشاره کرد:
 .0ميزان پاسخ دهی سيستم ايمنی در افراد مسن رو به زوال باشد.
 Original Antigenic Sin .1يا گناه آنتی ژن اوليه ،اصطالحی است که تمايل به تغيير پاسخ ايمنی نسبت
به واکنشهای آنفلوآنزا در افراد مسن را توجيه میکند.
اين مسئله از عوامل نگران کننده در بين افراد مسن میباشد .با اين وجود افزايش تيتر آنتی بادی در افراد مسن
هميشه از اهداف واکسيناسيون به شمار میآيد .معموالً فقط  51-51درصد کاهش تيتر آنتیبادی در موارد شيوع
آنفلوآنزا ديده میشود .ميزان  61-41درصد کاهش پنومونی ،بستری شدن در بيمارستانها و مرگ نشانة خوبی برای
هماهنگی بين سويه واکسن و سويه ويروس در حال چرخش میباشد (.)31
درمان
دو گروه از مواد ضد ويروس آنفلوآنزا در دسترس میباشند:
1
0
 .1مهار کنندههای کانال يونی  M2که شامل آمانتادين و ريمانتادين میباشد.
 .2مهار کنندههای آنزيم نورآمينيداز که شامل زاناميوير 3و اوسلتاميوير4و پره ماوير ميباشد.
آمانتادین و ریمانتادین
آمانتادين هيدروکلرايد ساختمان سه حلقه ای با گروه جانبی آمين دارد که عليه هر سه تحت تيپ آنفلوآنزای A
انسانی مؤثر است اما عليه ويروسهای آنفلوآنزای  Bو  Cمؤثر نمیباشد .مکانيسم اثر آن بعد از جذب و قبل از شروع
نسخه برداری اوليه (ممانعت از تکثير) میباشد .اين دارو به کانال يونی  M2متصل شده و آن را مسدود میکند،
بنابراين جريان يون  H+از اندوزوم به طرف داخل ويريون قطع شده و پوشش برداری صورت نگرفته و همچنين
ريبونوکلئوپروتئين از  M1جدا نشده و داخل هسته نمیگردد .در ضمن اين دارو از بلوغ  HAهنگام انتقال از شبکه
آندوپالسميك به غشاء پالسمايی ويريون در هنگام جوانه زدن جلوگيری میکند .اين دارو را در صورتيکه در 14
ساعت اول شروع عالئم بالينی استفاده شود می توان در درمان آنفلوآنزای حاد و کاهش تب و عالئم در طول 0-1
روز مؤثر واقع شود .پيشگيری دارويی بوسي له آمانتادين و ريمانتادين و همچنين استفاده از آنها پس از تماس با
بيماران ،میتواند تا  51-41درصد از ميزان بيماری در طول اپيدمی آنفلوآنزا بکاهد .يکی از نکات مهم در مورد اين
داروها ،مقاومت نسبت به اين داروها به دنبال درمان آنفلوآنزای حاد میباشد .استفاده گسترده از آمانتادين باعث
1

Amantadine
Rimantadine
3
Zanamivir
4
Oseltamivir
2
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افزايش ميزان مقاومت از  61به بيشتر از  41%در بين ويروسهای آنفلوآنزای  H3N2و  H5N1انسانی که در
سالهای اخير در گردش بودهاند ،شده است (. )30
مهار كنندههای نورآمينيداز
به دليل اينکه گليکوپروتئين نورآمينيداز برای تکثير ويروس ضروری بوده و در بين تحت تيپهای مختلف آنفلوآنزای
 Aو  Bمحافظت شده است به عنوان هدفی جهت داروها استفاده میشود Oseltamivir .به صورت خوراکی و
 Zanamivirبه صورت اسپری داخل بينی مصرف میشود .هر دو دارو بخوبی توسط بدن تحمل شده و اين در
حاليست که  Zanamivirدر برخی مواقع باعث اسپاسم تنفسی و  Oseltamivirهمراه با ناراحتی گوارشی
خفيف میباشد .مطالعات نشان میدهد که درمان با ممانعت کنندههای نورآمينيداز در کاهش دوره عالئم بالينی و
کوتاه شدن زمان بازگشت به حالت طبيعی در طول  1-0روز مؤثر است .همچنين درمان با  Oseltamivirدر
کاهش خطر بستری شدن در بيمارستان ،کاهش عفونت گوش ميانی و کاهش برونشيت و پنومونی مؤثر است .اين
داروها برداشت آنزيماتيك اسيد نورامينيك (اسيد سياليك) را از سطح سلول و پوشش ويروس و همچنين تکثير
ويروس را کاهش داده و باعث تجمع ويروسها در سطح سلول و رها شدن آنها میشود .اين داروها بر هر دو ويروس
آنفلوآنزای  Aو  Bمؤثر میباشد .فرم مقاوم اين داروها به داروها به دنبال پاساژهای مختلف ويروس در حضور دارو
در محيط آزمايشگاه شناسايی شد .با وجود اينکه مقدار کمی از ويروسها ،کاهش حساسی نسبت به اين داروها
نشان می دهند اما يك مطالعه اخير در ژاپن نشان داد که يك پنجم کودکانی که از  Oseltamivirبرای درمان
آنها استفاده شده ،مقاومت به اين دارو نشان داده و در بسياری از موارد ،ويروس مقاوم به دارو را از خود انتشار
میدادند (.)30،31
در پروفيالکسی های خانوادگی ،از تجويز آمانتادين يا ريمانتادين در بيماران و تماس يافتگان آنها بايد اکيدا
خودداری کرد زيرا مقاومت نسبت به اين داروها آنقدر سريع ايجاد میشود که عليرغم تاثير درمانی در خود
بيماران ،ممکن است در تماسيافتگان آنان کامال بیتاثير باشند .البته اين پديده در مصرف همزمان درمانی و
پيشگيرنده اوسلتاميوير و زاناميوير ،مشاهده نشده است.
نکته ديگری که بايد به آن توجه داشت اين است که تجويز اين داروها در کسانی که واکسن آنفلوآنزا را دريافت
کردهاند نه تنها از تاثير واکسن نمیکاهد بلکه بر ميزان تاثير آن نيز میافزايد و در مواقع الزم میتوان هر دو روش
پروفيالکسی را به طور همزمان ،اجرا نمود (.)33
شايان ذکر است که برخی از منابع معتبر ،به دليل بروز مقاومت سريع در مقابل آمانتادين و ريمانتادين ،تجويز اين
دو دارو به عنوان کموپروفيالکسی را جايز ندانسته اند (.)34
آنفلوآنزا در ایران
از سال  0346هجری شمسی .،بخش ويروس شناسی دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز
ملی تشخيص آنفلوآنزا در ايران ،همه ساله کوشش خود را جهت جداسازی و مطالعههای سرولوژيك آنفلوآنزا به
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عمل میآورد .تا کنون تمامی ويروسهای جدا شده در ايران به خصوص ويروسهای جدا شده در مرکز ملی آنفلونزا
در بانك ژنی  NCBIثبت شده اند.
راهبردهای آینده در پژوهش و پيشگيری
ويروس آنفلوآنزا از تغيير پذيرترين ويروسهای شناخته شده است .پيدايش ويروسی جديد با ويژگیهای آنتی ژنی
متفاوت ،اجتناب ناپذير است .بسته به شدت تغييرهای آنتی ژنی بدون توجه به جنس ،وضعيت بهداشتی و
اقتصادی ،همة گروه های سنی نسبت به ويروس جديد حساس خواهند بود .به طور قطع مانع از تغييرهای آنتی ژنی
ويروس نمی توان شد ،ولی شناسايی هر چه سريعتر عامل اپيدمی باعث خواهد گرديد اقدامهای الزم پيشگيری
انجام شود .با توجه به پهناوری کشور ايران ،شناخت سريع عامل اپيدمی در صورتی امکان پذير خواهد بود که عالوه
بر مرکز ملی آنفلوآنزا ،مراکز ديگری حداقل در استانها در موارد بروز اپيدمی اقدام به گردآوری نمونه از بيماران
مش کوك و در صورت امکان جدا کردن ويروس نمايند و هر چه سريعتر نمونة بيمار يا ويروس جدا شده را به مرکز
ملی آنفلوآنزا ارسال دارند تا با تعيين تيپ ويروس شايع با اقدام های الزم از گسترش بيماری و خسارات ناشی از آن
پيشگيری به عمل آيد.
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