
 

 

 

 

 

 

 

 9002ظهرت اول مرة فى مصر وتسببت فى وباء عام 

كان انتقال العدوى يتم بشكل حمدد فى أشخاص لديهم تاريخ خمالطة  -: 9002قبل ابريل 

 خلنازير مصابة. 

ظهور أعداد كبرية من احلاالت احلديثة مل يكن هلم تاريخ خمالطة خلنازير   -: 9002فى ابريل 

 مصابة مما يدل على انتقال العدوى من شخص آلخر

 9000ثم اعلنت منظمة الصحة العاملية انتهاء الوباء فى اغسطس 

 

 

H1N1  هو الفريوس املسبب إلنفلونزا اخلنازير وهو فريوس األنفلونزاA يتكون و

حيتوي الفريوس على اثنان من الربوتينات كما   RNAالفريوس من احلمض النووي 

، العائل وإنتاج فريوسات جديدة ( مسئولة عن حدوث العدوى يف H,Nالسطحية ) 

) يساعد الربوتني و اليت يصيبهاصق الفريوس باخلاليا ( على ل HAيعمل الربوتني ) و

NA  ). على االنفصال من اخللية اليت قامت بإنتاجه 

 

 

 

مرضا  95ينقل لالنسان مبفرده و مرضا طفيليا 55مرضا منها  050اخلنازير تصاب ب 

 .االمراضوبائيا ويشاركه بعض احليوانات االخرى فى نقل بقيه 

 (   Swine Flu)       رـــزا اخلنازيــأنفلون

Influenza A (H1N1) 

 

 زاـــور االنفلونــتاريخ ظه

 الفريوس املسبب للمرض

 دور اخلنازير فى انتقال األنفلونزا املومسيه



 تنتقل العدوى من خنزير اىل اخر عن طريق اجلهاز التنفسى 

 0تنتقل بالطرق املباشره )الرذاذ( او غري مباشره)مالمسه االدوات امللوثه بالفريس( 

 اخلنزير املصاب واحلامل للمرض هما املصدران الرئيسيان للعدوى 

والقصبه اهلوائيه مؤديا تؤدى العدوى اىل حتطيم اخلاليا الطالئيه وخاصه االنف  

 اىل ظهور االعراض

 عراض فى اخلنازيراأل

 (صعوبه فى التنفس وفقدان الشهيه- عطس وكحه - مخول – ارتفاع درجه احلراره )       

 الوفاه - واخريا اصابه الرئتني وخاصه عند نشاط بعض انواع البكرتيا      

 

 

 

ميكنه االنتقال من شخص إىل آخر عند التعّرض للرذاذ املتطاير الذي هذا الفريوس 

مجيع األدوات و،  ينبعث من الشخص املصاب بالعدوى عن طريق السعال أو العطس

 من خالل:  واملتعلقات الشخصية من املمكن أن تنقل العدوى

اخل دالعربات  -واحملمول  التليفونات-الرميوت كنرتول  -االسانسريات  - مقابض األبواب )

 ( املناديل الورقية امللوثة -املتاجر

 أيام بعد ظهور األعراض . 5ترتاوح فرتة العدوى من يوم واحد قبل بداية األعراض إىل 

 

 

 

األعراض مشابهة ألعراض األنفلونزا املومسية وتتمثل األعراض الشائعة يف ) احلمى 

 م باجلسم وضعف عام وقءء وإسهال(احللق والصداع واآل والرعشة والسعال واحتقان

 تستمر احلمى عادة ملدة ثالث أيام .

  -: وقد حتدث مضاعفات قد تؤدي إىل الوفاة مثل

 دوى ــار العــرق انتشـط

 أعــــراض املـــــرض



التهاب عضلة  - التهاب العضالت  -(  لرئة ) فريوسء أو بكتريي ثانويالتهاب حاد يف ا)

 ( التهاب املخ -القلب 

 عالمات اخلطورة لدى الكبار

اضطراب يف  - أمل يف الصدر -  بلغم دموي - ازرقاق الوجه - صعوبة أو ضيق يف التنفس)

بالرغم م  أيا 3رجة احلرارة ملدة تزيد عن ارتفاع يف د - مستوى احلالة الذهنية أو العقلية

 .( أعراض اخنفاض ضغط الدم  - وافضمن استخدام اخل

 عالمات اخلطورة لدى األطفال

صعوبة إيقاظ الطفل من النوم )بصورة غري  - اضطراب الوعء - صعوبة أو تسارع النفس)

 (ضعف أو عدم الرغبة يف اللعب - معتادة (

 

 

 

 

  -: : أعراض احلرارة اوالاًً

االعراض هلذا املرض وقد  ..ومع اخلنازير تعترب من أساسياتمع العادية تكون نادرة...

 ايام 0او  3تستمر يف بعض احلاالت الء 

  -: ثانياا : أعراض السعال

ون السعال حاد وبدون يك مصحوب بالبلغم......ومع اخلنازيرمع العادية يكون السعال 

 ما نسميه بالكحة اجلافة بلغم....وهو

 ثالثاا : أعراض اآلم اجلسم والصداع

ونادرة احلدوث....ومع اخلنازير حادة جدا وتعترب من اساسيات مع العادية تكون خفيفة 

 االعراض ايضآ

 فــرابعاا : أعراض انسداد االن

 بني أعراضمقارنة للتفرقة 

 ونزا اخلنازير واالنفلونزا العاديةانفل



مع العادية تعترب من االساسيات ويتالشء يف اسبوع لكن مع انفلونزا اخلنازير ال توجد 

 عوارض انسداد او رشح األنف

 خامساا : أعراض القشعريرة

احلدوث.....ومع اخلنازير تعترب من اساسيات االعراض ايضآ هلذا مع العادية تكون نادرة 

 من احلاالت عانت منه %00   املرض حيث ثبت ان

 سادساا : أعراض التعب و االرهاق

مع العادية تعترب خفيفة الء حد ما.....ومع انفلونزا اخلنازير تكون حادة وقوية التأثري 

 وتعترب ايضآ من العوارض االساسية للمرض

 سابعاا : أعراض العطس

 مع العادية يعترب من االعراض االساسية.....ومع انفلونزا اخلنازير نادر جدا

 ثامناا : األعراض املفاجئة او الالحقة

مع العادية تتطور االعراض بشكل بطءء مع مرور االيام.....ومع انفلونزا اخلنازير تتطور 

ساعات فقط ....فهذه االنفلونزا  0الء  3االعراض بشكل مفاجئ وسريع يف خالل زمن 

 تضرب اجلسم بعنف وتسبب الصداع واآلالم واحلرارة العالية

 تاسعاا : أعراض الصداع

مع العادية يعترب الصداع بسيط ونادر احلدوث.......ومع انفلونزا اخلنازير يكون الصداع 

 قوي ومتالزم مع اعراض هذا املرض

 عاشراا : أعراض التهاب احللق

العادية يعترب من اساسيات املرض.....ومع انفلونزا اخلنازير هذا العارض غري موجود مع 

 ونادر احلدوث

 احلادي عشر : أعراض اآلم الصدر او ثقل الصدر

مع العادية يعترب هذا العارض خفيف ويف بعض احلاالت متوسط.....ومع انفلونزا اخلنازير 

  حاد وشديد.



 

 

 

           عام( 05كبار السن )اكرب من  .0

 األطفال )اقل من سنتني( .9

اخنفاض املناعة  - أمراض السكر - مراض القلب و الرئة) أ ةــذوى االمراض املزمن  .3

 ( أمراض اجلهاز التنفسء - )اإليدز(

 لــاحلم  .0

 

 

 -اتباع أساليب الصحة العامة مثل :

 نظافة األيدى  

 للمرضاالشخاص االكثر عرضه 

 رق الوقـــــايــةـط



 جتنب األماكن املزدمحة  

 تغطية الفم واألنف أثناء الكحة  

خصوصا بعد  و املداومة على غسل اليدين جيدا باملاء والصابون بصفة منتظمة 

 لعطس أو مصافحة اآلخرينأوا السعال 

ستخدام املنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم واألنف به، ثم التخلص منه ا 

يات. وإذا مل يتوفر املنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع يف سلة النفا

 وليس على اليدين.

جتنب مالمسة العينني واألنف والفم باليد، ألنها ميكن أن تنقل الفريوس بعد  

 مالمستها لألسطح امللوثة .

 احلرص الدائم علء التهوية اجليدة يف األماكن املغلقة. 

 أثناء املصافحةاالمتناع عن عادة التقبيل  

 

 

ضرورة البقاء يف املنزل عند ظهور أي أعراض مرضية مع ضرورة التواجد يف غرفة  

 أيام من بدء ظهور األعراض 5منفصلة داخل املنزل ملدة 

 تقليل االختالط باجملتمع قدر املستطاع 

 ختصيص خمالط واحد باملنزل ملساعدة   

 املريض واحلفاظ على مسافة ال تقل عن مرت عند التعامل مع املريض 

غسل أكواب وأوانء املريض باملاء والصابون قبل إعادة االستخدام بواسطة   

 .اآلخرين

 غسل األيدي باملاء والصابون باستمرار 

 

 

 

قفازات التكس  - (N95-FFP2)قناع عاىل الكفاءة   - قناع جراحى للوجه - نظارة واقية)  

 (مرايل بالستيك - غري معقمة

 األنفلونزا؟ ماذا تفعل إذا أصبت بأعراض

 ةــة الشخصيـدات الوقايـمع



 

 

فى مجيع مراحل  A , B عالج و الوقاية من انفلونزا اليستخدم عقار التاميفلو فى  

 العمر أكثر من سنة

 ساعة. 04فى خالل  NA السطحىيعمل على منع الربوتني  

إذا تكاثر الفريوس و أصاب عدد كبري من اخلاليا فإن فاعلية العقار تقل بشكل  

 ملحوظ.

 

   Side effects           اآلثار اجلانبية       

( أمل بالبطن - صداع –اسهال  -قءء  -غثيان )              

 أثار جانبية نادرة احلدوث

 ( هلوسة - اضطراب يف مستوى احلالة الذهنية أو العقلية  -  للوعءفقدان مفاجئ )       

  ثريات ضارة على الطفل. أال يوجد له تو ميكن تناول العقار أثناء احلمل 

                                    ---------------------- 

 كلية الطب البيطرى  -األمراض املعدية املساعدأستاذ  –ري ـأ.د/ نبيل بك

  ة ــة الصيدلـكلي –د ـاملساعاألدوية والسموم   استاذ –د/ إيهاب طلعت أ.

  ض ــة التمريـكلي -ع  ـمدرس صحة جمتم –مدين عبد العزيز  د/ عبري 

  أخصائى عالقات عامة واعالم   -هويدا حممد خضر      ق :ـــــتنسي 

 

                     

 قطاع خدمة اجملتمع

 وتنمية البيئة   

 ةــرعـالج واجلـرق العـط


