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رییـس آزمایشـگاه همـکار مرجـع کشـوری 
آنفلوآنزا انسـتیتو پاسـتور ایران ضمن تشـریح 
آزمایشـگاه  تشـخیصی  خدمـات  جزئیـات 
آنفلوآنـزای ایـن مرکـز، بـه افزایـش مـوارد 
آنفلوآنزا در سـال جاری اشـاه کرد و گفت: 
 A در حـال حاضـر بیشـتر آنفلوآنـزای نـوع«
از زیرگونـه H۳N۲ عامـل ایجـاد بیمـاری 
در کشـور اسـت و مـواردی هـم آنفلوآنـزای 

زیرگونـه H۱N۱ گـزارش می شـود.«
در  فتوحـی  فاطمـه  سـپید،  گـزارش  بـه 
شـکل گیری  ایسـنا،  دربـاره  بـا  گفت وگـو 
آزمایشـگاه تحقیقـات آنفلوآنـزای انسـتیتو 
پاسـتور ایران گفت: »این آزمایشـگاه در سـال 
۱۳۷۸ بـه منظـور انجـام تحقیقـات بـر روی 
ویروس آنفلوآنزا آغاز به کار کرد و در سال 
۱۳۹۳ بـه »بخـش آنفلوآنـزا و ویروس هـای 
تنفسـی شـایع« ارتقا پیدا کرد. این آزمایشـگاه 
از سـال ۱۳۹۴ بـه دنبـال پاندمـی آنفلوآنـزا 
H۱N۱، به عنوان آزمایشـگاه همکار مرجع 
کشوری در تشخیص آنفلوآنزا انتخاب شد و 
مسـئول پذیرش نمونه های بیماران مشـکوک 
بـه آنفلوآنـزا و ارزیابـی آن هـا در سـه اسـتان 

زنجـان، سـمنان و مرکـزی شـد.«
وی افزود: »بر اسـاس ضوابط تعریف شـده، 
نمونـه سـواب حلـق از بیمـاران مشـکوک بـه 
آنفلوآنـزا، در محیـط انتقـال ویـروس بـا حفظ 
ایـن آزمایشـگاه منتقـل  زنجیـره سـرد بـه 
می شـود و بـه هـر نمونـه یـک کـد واحـد در 
سـامانه الکترونیکـی نظـام مراقبـت بیمـاری 
آنفلوآنـزا داده می شـود. نمونه هـای دریافـت 
 Real Time شـده در آزمایشـگاه با روش
PCR  بـا اسـتفاده از پرایمـر و پروب هـای 
جهانـی  سـازمان  طـرف  از  شـده  توصیـه 
بهداشـت مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. هـر 
نمونـه از نظـر آنفلوآنـزای نـوع  A و B و 
زیرتایپ های H۱ و H۳ آزمایش می شـود.«

این متخصص ویروس شناسـی ادامه داد: »از 
سـال ۱۳۸۸، تشـخیص آنفلوآنزا در انسـتیتو 
پاسـتور ایـران وارد مرحلـه جدیـدی شـد و 
 Real-time PCR از آن سـال بـا روش

تشـخیص گونه هـای فرعـی )سـاب تایـپ( 
آنفلوآنـزا انجـام می گیـرد. از سـال ۱۳۹۴، 
آزمایشـگاه با کسـب اسـتانداردهای الزم به 
عنوان آزمایشـگاه همکار مرجع شـناخته شـد 
کـه از طریـق آزمایشـگاه مرجـع سـامت بـه 
ممیـزی می شـود.  و  ارزیابـی  منظـم  طـور 
همزمـان بـا پاندمـی آنفلوآنـزا در سـال ۱۳۸۸ 
تعـداد نمونه هایـی کـه بایـد در کشـور مـورد 
بررسـی قـرار می گرفـت خیلـی زیـاد شـد و 
با خریداری تجهیزات الزم، انسـتیتو پاسـتور 
ایـران جزئـی از شـبکه ملـی آنفلوآنـزا شـد 
کـه ۱۳ آزمایشـگاه در سراسـر کشـور عضـو 

آن بودنـد.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا آغـاز پاندمی کرونا، 
ایـن شـبکه آزمایشـگاهی بـه عنـوان بسـتر 
اصلی برای گسـترش خدمات آزمایشـگاهی 
کوویـد۱۹ هـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، 
تصریح کرد: »شـبکه آزمایشـگاهی آنفلوآنزا 
اطاعـات  کـه  دارد  سـامانه ای  جهـان،  در 
ویروس های آنفلوآنزای بررسـی شـده توسـط 
کشـورها در آن وارد می شـود و مشـخص 
می کنـد در هـر نقطـه از جهـان چـه گونه هایـی 
از ویروس آنفلوآنزا در حال گردش هسـتند. 
آزمایشـگاه ملـی آنفلوآنـزا ایـران در دانشـگاه 
علوم پزشـکی تهران مسـتقر اسـت که نماینده 
سـازمان جهانـی بهداشـت در ایـران بـوده و 
اطاعـات مربـوط بـه ایـران توسـط آنهـا در 
سـامانه جهانی آنفلوآنزا بارگذاری می شـود.«
فتوحـی ادامـه داد: »در بخـش آنفلوآنـزا بیمـار 
پذیـرش نمی شـود و کسـانی کـه کسـالتی 
مشـکوک بـه ابتـا بـه آنفلوآنـزا دارنـد، بـرای 
نمونه گیـری بـه آزمایشـگاه مراجعـه می کنند. 
در شـبکه آزمایشـگاهی آنفلوآنزا، هر کدام از 
۱۳ آزمایشـگاه، مسـئولیت بررسـی نمونه های 
تعـدادی از اسـتان های کشـور را بـه عهـده 
دارند و نمونه های سـه اسـتان سـمنان، زنجان 
و مرکـزی، بـرای ارزیابـی و تشـخیص بـه 
انسـتیتو پاسـتور ایران ارسـال می شـود و در 
کم تریـن زمـان ممکـن جـواب آزمایـش و 
گونـه و زیرگونـه آن )تایـپ و سـاب تایـپ( 

مشـخص می شـود.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از بیمـاران بـرای 
تشـخیص هیـچ پولـی دریافـت نمی شـود، 
اظهـار کـرد: »نمونه هـای افـراد مشـکوک از 
حلـق و بینـی بیمـاران اخـذ می شـود. بـرای 
ایـن کار دسـتورالعملی وجـود دارد کـه اگـر 
بیمار مبتا به مشـکل تنفسـی باشـد و پزشـک 
مشکوک به آنفلوآنزا شد، از وی نمونه گرفته 
می شـود. معموال جواب آزمایشـات در ۱۲ تا 
۲۴ سـاعت بعد از دریافت مشـخص می شـود 

و در سـامانه ثبت می شـود.«
انـواع  وی بـا ایـن توضیـح کـه آنفلوآنـزا 
A، B و C دارد، بیـان کـرد: »رصـد کـردن 
نـوع ویـروس عامـل بیمـاری آنفلوآنـزای در 
گـردش مهـم اسـت ولـی بـرای همـه انـواع آن 
درمان هـای حمایتـی انجـام می شـود. البتـه 
بعضـی از داروهـا وجـود دارنـد که اختصاصی 
برای آنفلوآنزای نوع A هسـتند. آزمایشـگاه 
آنفلوآنـزا، اول مشـخص می کنـد کـه فـرد آیـا 
واقعـا بـه آنفلوآنـزا مبتـا هسـت یـا خیـر و در 
صـورت جـواب مثبـت، سـاب تایپ هـای آن 
را مشـخص می کند. البته در انسـتیتو پاسـتور 
ایران فقط آنفلوآنزای نوع انسـانی تشـخیص 

داده می شـود.«
رییـس آزمایشـگاه همـکار مرجـع کشـوری 
آنفلوآنزا انستیتوپاستور ایران گفت: »با توجه 
بـه آمادگـی کـه در دوران کرونـا در انسـتیتو 
پاسـتور ایران کسـب شـد، آزمایشـگاه ما تعداد 
زیـادی کارشـناس مجـرب دارد کـه می توانند 
آنهـا را در زمانـی کوتـاه سـازماندهی کننـد تـا 
در صـورت نیـاز پاسـخگوی تهدیـدات پیـش 
رو با تعداد زیادی نمونه باشـند. دسـتگاه های 
اسـتخراج اتوماتیـک هـم در  بخـش آنفلوآنـزا 
وجود دارند که در صورت نیاز از آنها استفاده 
می شـود. از ایـن رو در مـورد شـیوع یـک 
ویـروس جدیـد تنفسـی ایـن ظرفیـت وجـود 
خواهـد داشـت کـه سـریع بـرای تشـخیص 

آن عمـل کنیـم.«
وی تاکید کرد: »در کنار تشخیص نمونه های 
ارسـالی، طرح هـای تحقیقاتـی زیـادی هـم 
عوامـل  سـایر  و  آنفلوآنـزا  ویـروس  روی 
ویروسـی ایجاد کننده بیماری تنفسـی انجام 
می شـود. دانشـجویان مرتبطی نیز متناسـب با 
فعالیت های بخش در این آزمایشـگاه مشـغول 

خدمت هسـتند.«
ایـن متخصـص ویروس شناسـی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه در حـال حاضـر عامـل هـر ۱۰ تهدیـد 
اصلـی بهداشـتی واگیـر کـه سـازمان جهانـی 
بهداشـت اعـام کـرده اسـت، ویروس هـا 
هسـتند، تصریـح کـرد: »در بیـن بیماری هـای 
ویروسـی آن هایی که راه انتشارشـان راحت 
اسـت، اهمیـت ویـژه ای دارنـد. بعضـی از 
ویروس هـا ممکـن اسـت کشـندگی باالیـی 
نداشـته باشـند ولی از آن جهت که می تواند 
خیلـی زود از یـک فـرد بـه فـرد دیگـری منتقل 
شـوند، مهـم هسـتند. اگـر مـا آمادگـی داشـته 
باشـیم کـه در کوتاه تریـن زمـان ممکـن پایـش 
انجام دهیم و بررسـی کنیم که چه ویروسـی 
در گـردش اسـت، بـه نظـام سـامت کمـک 

می کنیـم کـه بـرای آینده، برنامه ریزی مناسـب 
داشـته باشد.«

وی افـزود: »در بیـن بیماری هـای ویروسـی، 
یـک وجـه تمایـز بیمـاری آنفلوآنـزا آن اسـت 
کـه میزبان هـای متعـدد حیوانـی دارد. منشـأ 
اغلـب ویروس هـای آنفلوآنـزا کـه جامعـه 
جهانـی را در چنـد صدسـال اخیـر تهدیـد 
بوده انـد.  پرنـدگان  معمـوالً  اسـت،  کـرده 
کـه  داریـم  زیـادی  تاریخـی  تجربه هـای 
باعـث  آنفلوآنـزا  پاندمی هـای  اپیدمی هـا و 
غافلگیـری بشـر شـده اسـت و ایـن تهدیـد 
همیشـه وجـود دارد کـه پاندمی هـای بـا مـرگ 

و میـر بـاال مجـددا بـروز کننـد.«
رییـس آزمایشـگاه همـکار مرجـع کشـوری 
آنفلوآنـزا انسـتیتو پاسـتور بـا اشـاره بـه اینکـه 
قبـل از شـیوع کرونـا، آنفلوآنـزا خیلـی شـایع 
بود، بیان کرد: »با شـیوع کرونا و اسـتفاده از 
ماسـک و رعایت بعضی ماحظات بهداشـتی 
شـیوع  مـدارس،  شـدن  غیرحضـوری  و 
آنفلوآنـزا خیلـی کـم شـد. مـدارس یکـی از 
منابع اصلی انتشـار ویروس آنفلوآنزا هسـتند. 
بچه ها در مدارس مبتا می شـوند و در خانه 
ویـروس را بـه بزرگسـاالن انتقـال می دهنـد. 
از سـوی دیگر مسـافرت های بین المللی هم 
خیلی می توانند در انتشـار ویروس آنفلوآنزا 
نقـش داشـته باشـند. اگـر ایـن بیمـاری در 
یـک گوشـه از دنیـا شـیوع پیـدا کنـد، خیلـی 
سـریع می توانـد در همـه دنیـا پخـش شـود، 
ولـی امسـال محدودیت هـا خیلـی بیشـتر از 
دو سـال قبل برداشـته شـدند، ماسـک کم تر 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و سـطح ایمنـی 
در برابـر ویـروس آنفلوآنـزا پاییـن آمـده بـود 
و از این رو امسـال آنفلوآنزا به شـدت شـایع 
شـد. در حـال حاضـر بیشـتر آنفلوآنـزای نـوع 
A از زیرگونـه H۳N۲ عامـل ایجـاد بیمـاری 
در کشـور اسـت و مـواردی هـم آنفلوآنـزای 

زیرگونـه H۱N۱ گـزارش می شـود.«
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنفلوآنـزا درمـان 
خاصـی نـدارد، اظهـار کـرد: »در افـرادی 
توسـط  هسـتند  بسـتری  منـزل  در  کـه 
حمایتـی  درمان هـای  معمـوال  پزشـک 
تجویـز می شـود. داروهـای تب بـر، داروی 
ضـد سـرفه و در مـواردی داروهـای ضـد 
حساسـیت و دگزامتازون تجویز می شـود. 
خوشـبختانه آنفلوآنزاهـای شـایع فعلـی 
خیلـی باعـث مـرگ و میـر نمی شـوند و 
افراد مبتا خیلی کم نیاز به بسـتری دارند 
امـا افـرادی کـه بیمـاری زمینـه ای داشـته 
باشـند، بیشـتر مسـتعد ابتـا بـه فرم هـای 

شـدیدتر بیمـاری هسـتند.«
رییس آزمایشـگاه همکار مرجع کشـوری 
آنفلوآنـزا انستیتوپاسـتور ایـران در خاتمـه 
بیـان کـرد: »واکسـن آنفلوآنـزا واکسـنی 
چهـار ظرفیتـی اسـت کـه توصیـه می شـود 
در  کـه  حسـاس  گروه هـای  مخصوصـا 
معرض خطر بیشـتری هسـتند این واکسـن 
را تزریـق کننـد. ایـن واکسـن در مـادران 
بـاردار، افـراد دارای ضعـف سیسـتم ایمنـی 

و بچه هـا نیـز توصیـه می شـود.«

شیوع گونه H۳N۲ آنفلوآنزا در کشور
جزئیات خدمات تشخیصی آزمایشگاه انستیتو پاستور

رییس آزمایشگاه همکار مرجع کشوری آنفلوآنزا انستیتو پاستور اعالم کرد


