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Abstract
Background and Aim: Influenza is a contagious viral disease whose causative virus belongs to the
orthomyxoviridae family. The genome of this virus contains RNA, the various types of which can infect humans,
birds and many mammals and cause various symptoms and disorders in their bodies. The first documented report
of the epidemic and the widespread outbreak of the disease in human society is considered having started after
the First World War. The use of scientific resources and therapeutic experiences in dealing with this epidemic can
be helpful in choosing therapeutic approaches and fighting various infectious diseases, including influenza in the
present time.
Methods: This article has been conducted by literature review in national and international reliable scientific
online databases.
Results: Influenza virus causes infection in the respiratory system, which after a latency period of 2-3 days
causes symptoms such as fever, myalgia, muscle pain, shortness of breath, cough, etc. The disease can be
dangerous in people with underlying diseases such as cardiovascular, respiratory, diabetic and cancer patients and
cause the highest mortality rate in them. There are three types of influenza virus: type A, which causes disease in
humans and animals, type B, which causes disease in humans and mammals, and type C, which only affects
humans. So far, there have been four pandemics of influenza in 1918-1919, 1958-1957, 1968 and 2009, regardless
of the type of virus that causes it, in terms of the incidence and mortality, the first pandemic 1918-1919, closely
after World War I (1914-1918), stands on the top.
Conclusion: Influenza has become epidemic, both seasonal and epidemic, as well as pandemics, killing
millions and causing irreparable damage, as well as financial costs and damage to the global economy. Although
the current conditions of medical knowledge and the facilities and equipment required in each historical period
are different from each other and sometimes incomparable with the present, basic principles such as improving
knowledge and level of public health literacy, personal hygiene and strict implementation of social guidelines,
access Vaccination and immunization of people in the community, as well as access to effective drugs for viral
infections, have been among the most important foundations and essential achievements in the fight against the
spread of influenza in human societies.
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 1استاد ،مرکز مدیریت سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1911/11/11 :

پذیرش مقاله1911/11/10 :

چکیده
زمینه و هدف :آنفلوانزا ،یک بیماری ویروسی واگیرداری است که ویروس عامل آن به خانواده ارتومیکسوویریده تعلق دارد .ژنوم این
ویروس RNAدار میباشد که انواع گوناگون آن میتواند انسان ،پرندگان و بسیاری از پستانداران را آلوده و نشانههای بیماری و اختلالات
متعددی را در بدن آنها ایجاد نماید .اولین گزارش مستند همهگیری و شیوع بسیار گسترده این بیماری در جامعه بشری ،که شروع آن را بعد
از جنگ جهانی اول میدانند ،در واقع اولین مواجهه جهانی با آن و کسب تجربه در این زمینه تاریخی بوده است .استفاده از اندوختههای
علمی و تجارب درمانی در برخورد با این همهگیری ،میتواند در انتخاب رویکردهای درمانی و مبارزه با انواع بیماریهای عفونی از جمله
آنفلوانزا نیز در دوران حاضر راهگشا باشد.
روشها :با استفاده از مطالعات کتابخانهای از جمله بررسی متون و منابع علمی معتبر داخلی و بینالمللی قابل دسترس از طریق
پایگاههای رایانهای ،مقاله حاضر تدوین شده است.
یافتهها :ویروس آنفلوانزا سبب ایجاد عفونت در دستگاه تنفسی میگردد که پس از یک دوره نهفتگی  9-0روزه سبب آشکار شدن
علائمی چون تب ،کوفتگی بدن ،درد عضلات ،تنگینفس ،سرفه و  ...میشود .بیماری میتواند در کسانیکه بیماری زمینهای دارند مانند بیماران
قلبی -عروقی ،تنفسی ،دیابتی و سرطانی خطرناک باشد و سبب بروز بیشترین میزان مرگومیر در آنان گردد .سه نوع ویروس آنفلوانزا وجود
دارد که عبارتند از نوع  Aکه در انسان و حیوانات ،نوع  Bکه در انسان و پستانداران و نوع  Cفقط در انسان ایجاد بیماری مینماید .تاکنون
در  1مقطع زمانی  1191 ،1191-1191 ،1111-1111و  0111همهگیری جهانی آنفلوانزا رخ داده است که در این میان صرفنظر از نوع
ویروس عامل آن ،از نظر میزان ابتلا و مرگومیر مقطع زمانی اول ،که دقیق ًا مصادف با دوران بعد از جنگ جهانی اول ( )1111-1111بوده،
در رده نخست جای دارد.
نتیجهگیری :بیماری آنفلوانزا تاکنون هم بهصورت فصلی و اپیدمی و هم بهشکل دنیاگیر در جهان شیوع داشته است که میلیونها نفر
را به کام مرگ کشانده و انواع آسیبهای جبرانناپذیر و همچنین هزینههای مالی و خسارات زیادی را بر اقتصاد جهانی تحمیل نموده است.
گرچه شرایط روز دانش پزشکی و امکانات و تجهیزات مورد نیاز در هر دوره تاریخی متفاوت از یکدیگر و گاه غیر قابل مقایسه با حال حاضر
میباشد ،ولی اصول اساسی مانند ارتقاء دانش و سطح سواد سلامت عمومی ،رعایت بهداشت فردی و اجرای دقیق دستورالعملهای اجتماعی،
دسترسی به واکسن و انجام فرایند ایمنسازی افراد جامعه و نیز دسترسی به داروهای مؤثر در عفونتهای ویروسی ،از مهمترین بنیانها و
دستاوردهای ضروری مبارزه با گسترش آنفلوانزا در جوامع بشری بوده است.
کلیدواژهها :آنفلوانزا ،همه گیری ،ویروس.
* نویسنده مسئول :علی مهرابی توانا
آدرس :مرکز مدیریت سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) ،تهران ،ایران
تلفن- :

ایمیلmehrab@bmsu.ac.ir :

همه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.
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مقدمه
تاریخ بشر مملو از وقوع اپیدمیها و پاندمیهای بیماریهای
عفونی است که هر یک با وقوع خود ،میلیونها انسان را مبتلا نموده
و یا به کام مرگ کشیدهاند .یکی از این بیماریهای عفونی مهلک
یعنی بیماری آنفلوانزا در قرن بیستم چندین دنیاگیری ایجاد نموده
است که هر یک سبب ایجاد خسارات جبرانناپذیری بر جوامع
انسانی شدهاند (.)1
ویروس آنفلوانزا به انسان ،انواع حیوانات و پستانداران و
همچنین پرندگان حمله مینماید و سبب عفونت دستگاه تنفسی
آنان میگردد .آنفلوانزا در انسان با بروز علائمی چون تب بالا،
کوفتگی و درد شدید عضلات و سرفه همراه است و همه گروههای
سنی از کودکان و سالمندان از هر دو جنس زن و مرد را مبتلا
مینماید ( .)0بیماری در افرادیکه بیماری زمینهای دارند و یا به-
صورت دسته جمعی زندگی میکنند مانند پادگانها ،آسایشگاه
سالمندان ،مهد کودکها ،مدارس و دانشگاهها ،خوابگاهها و بهطور
کلی در اماکنی که افراد دارای تماس نزدیک ( CLOSE
 )CONTACTبا یکدیگر میباشند ،بسیار مسری و کشنده خواهد
بود ( .)9بیماری معمولاً در فصول سرد سال مانند زمستان ،اواخر
پاییز و اوایل بهار شایع میباشد ( )1،9و کارکنان پزشکی نیز که در
مواجهه زیاد با بیماران آنفلوانزایی میباشند ،خودشان در معرض
ابتلای به بیماری هستند ( .)9ویروس بیشتر از طریق قطرات تنفسی
در حین سرفه و عطسه نمودن و حتی صبحت کردن از فردی به
فردی مستعد بیماری منتقل میشود .هر چند که تماس با سطوح
آلوده و احتمال آلودگی دستها و عدم شستشوی مرتب آنها ،می-
تواند سبب انتقال ویروس به بدن نیز محسوب شود (.)1
امروزه به رغم پیشرفت دانش پزشکی و مهیا شدن واکسن بر
علیه آنفلوانزا ،در سراسر جهان میلیونها نفر آلوده به این ویروس
میگردند که بعضاً نیازمند بستری در بیمارستانها و بخش
مراقبتهای ویژه میگردند ( .)1برای مثال تنها در آمریکا سالانه
بیشاز  011.111نفر در اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزا در بیمارستانها
بستری میشوند .شیوع سالانه آنفلوانزا در سراسر جهان بالا میباشد
که در نتیجه آن حدود سه تا پنج میلیون مورد به بیماری شدید مبتلا
میشوند و از این تعداد حدود  011،111تا  991،111نفر از آنان
فوت مینمایند .بیماری آنفلوانزا علاوهبر تحمیل مرگومیر زیاد ،از
سوی دیگر میتواند سبب ایجاد خسارات اجتماعی و اقتصادی،
آموزشی با تعطیلی مدارس ،دانشگاهها ،از کار افتادن سیستم
حملونقل عمومی اعم از زمینی ،هوایی ،دریایی و  ...گردد (.)1
شکلهای  1تا  9صحنههایی ماندگار از مقابله با همهگیری
ویروس آنفلوانزای اسپانیایی در حدود یک قرن قبل را نشان
میدهد.

طبقهبندی ویروس آنفلوانزا
در طبقهبندی ویروسها ،ویروسهای آنفلوانزا جزو دسته
ویروسهای RNAدار و متعلق به خانواده Orthomyxoviridae
میباشند که دارای چهار نوع بهشرح زیر هستند (( )11شکل.)1-

شکل .9-داوطلبین در حال انتقال قربانیان آنفلوانزای اسپانیایی به
درخواست صلیب سرخ هستند (آمریکا– میسوری)

شکل .2-اطلاعیه تعطیلی مدارس ،کلیساها ،تالارهای نمایش و
سایر اماکن عمومی برای مقابله با انتشار ویروس آنفلوانزای اسپانیایی در
ایالت بریتیش کلمبیا ،مورخ  11اکتبر 1111

شکل" .9-آنفلوانزای اسپانیایی" که در ایران مردم آن را "زکام
فرنگی" مینامیدند ،بلافاصله پس از قحطی بزرگ توسط نیروهای
نظامی انگلیسی ،وارد کشور شد و عده بیشماری از مردم را به کام مرگ
کشاند ()11
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میکند و کمتر از آنفلوانزای  Aشایع است .ویروسهای آنفلوانزا B

شکل .9-انواع ویروس آنفلوانزا

آنفلوانزا ویروس  :Aویروسهای آنفلوانزای  Aتوانایی
قابل توجهی در تحمل تغییرات دورهای در خصوصیات آنتیژنی
گلیکوپروتئینهای هموگلوتینین و نورآمینیداز دارند .در میان
ویروسهای آنفلوانزا  Aکه انسان را آلوده میکنند ،سه زیرگروه
اصلی هموگلوتینینها (  H2 ،H1و  )H3و دو زیر گروه نورآمینیداز
( N1و  )N2تشریح شده است .پرندگان دریایی میزبان طبیعی انواع
زیادی از ویروس آنفلوانزای نوع  Aهستند که حتی گاهی اوقات
میتوانند منجر به شیوع ویرانگر ویروس در طیور خانگی و یا به
همهگیری آنفلوانزا در انسان شوند ( .)10ویروس آنفلوانزا نوع A
براساس پاسخ آنتی بادی به این ویروسها میتواند به سروتیپهای
مختلف تقسیم شود ( .)19سروتیپهایی که بیماریزایی آنها در
انسان تأیید شده است عبارتند از:
 H1N1 که سبب بروز آنفلوانزای اسپانیایی در سالهای
 1111-1111و آنفلوانزای خوکی در سال  0111شد.
 ،H2N2 که باعث ایجاد آنفلوانزای آسیایی در سال  1191شد.
 ،H3N2 که موجب بروز آنفلوانزای هنگکنگ در سال 1191
گردید.
 ،H5N1 که سبب ایجاد آنفلوانزای مرغی در سال  0111شد
(.)11،19
 ،H7N7 که دارای قابلیت ایجاد بیماری مشترک در انسان و
حیوانات است.
 ،H1N2 که در انسان ،خوک و پرندگان شایع است.






H9N2
H7N2
H7N3
H10N7
 ،H7N9که در سال  0111به عنوان داشتن بیشترین قابلیت

همهگیری در بین زیرگروههای نوع  Aمعرفی گردید (.)19
 ،H6N1 که فقط یک نفر را آلوده کرد و پس از مدتی بهبود
یافت (.)11
آنفلوانزا ویروس  :Bتنها دارای یک گونه (ویروس آنفلوانزا
 )Bاست .آنفلوانزا  Bتقریباً به طور انحصاری فقط انسان را آلوده
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تمایل کمتری برای تغییرات آنتیژنی دارند و فقط رانشهای
آنتیژنیک در هموگلوتینین توصیف شده است (.)11
آنفلوانزا ویروس  :Cاین نوع ویروس آنفلوانزا نیز فقط
دارای یک گونه (ویروس آنفلوانزا  ) Cاست که انسان ،سگ و خوک
را آلوده میکند و گاهی باعث بیماری شدید و همهگیریهای محلی
و محدود میشود .آنفلوانزا  Cباعث بروز بیماریهای حاد تنفسی
در کودکان و به ندرت در بزرگسالان میشود (.)11
آنفلوانزا ویروس  :Dتنها یک گونه دارد( ویروس آنفلوانزا
 ) Dو خوک و گاو را آلوده میکند .این ویروس قابلیت ابتلاء انسان
را دارا میباشد و در سال  0119شناسایی شده است (.)01
علائم بیماری :بیماری آنفلوانزا معمولاً در  91درصد افراد
بدون علامت میباشد و در بقیه موارد علائمی چون تب و لرز ،سرفه،
گرفتگی بینی ،آبریزش بینی ،گلو درد ،گوش درد ،دردهای عضلانی،
خستگی ،سردرد ،قرمزی چشم و گاهی اسهال در بیمار دیده می-
شود (.)01
اپیدمیولوژی بیماری آنفلوانزا
مخزن ویروس :انسان ،حیوانات (فقط نوع .)00( )A
راه انتقال :راه تنفسی ،استنشاق ویروس معلق در هوا و
قطرات تنفسی و تماس مستقیم (()1شکل.)9-

شکل .6-انتقال ویروس آنفلوآنزا از راه تنفسی

الگوی فصلی :اواخر پاییز و زمستان و پیک ماههای آذر
(دسامبر) تا اسفند ماه (مارس) در مناطق معتدل شمالی.
گفته میشود که تنها در آمریکا سالانه  99میلیون نفر به بیماری
آنفلوانزا مبتلا میشوند که  91میلیون نفر از آنان به پزشک مراجعه
میکنند و از این تعداد حدود  011،111نفر در بیمارستان بستری
میشوند و تعداد  09،111نفر نیز میمیرند و در مجموع از نظر
اقتصادی  9تا  9میلیارد دلار خسارت ایجاد مینماید (( )09نمودار-
.)1

 ،9911دوره  ،9شماره 9

گذری بر آنفلوانزا و همه گیری های آن 99 /

نمودار .9-الگوی فصلی انتشار ویروس آنفلوانزا

شواهد تاریخی :یکی از تلخترین پاندمیهای تاریخ جامعه
جهانی ناشی از ویروس آنفلوانزا معروف به آنفلوانزای اسپانیایی در
سالهای  1111-1111بلافاصله بعد از جنگ ویرانگر جهانی
اول( )1111-1111رخ داده که از آن به مادر تمام همهگیریها یاد
کردهاند ( .)01بر اساس گزارشهای موجود و تخمینهای آماری،
جمعیت مبتلا به آن را حداقل  911میلیون نفر یعنی یک سوم
جمعیت آن روز دنیا بیان نمودهاند که از این تعداد نیز بیش از 91
میلیون تا حتی بیش از  111میلیون نفر جان باختهاند .میزان
جانباختگان در امریکا بیش از  919111نفر و اولین گزارش نیز از
ابتلا نیروهای نظامی گزارش شده است ( .)09به هرحال این تعداد
قربانیان تقریباً برابر با تعداد کشتههای دوره پنج ساله جنگ جهانی
اول بوده است ( .)1،01منشأ جغرافیایی این بیماری همهگیر همیشه
مورد اختلاف بوده و ممکن است هرگز برطرف نشود چرا که برخی
منشأ آنرا ایالات متحده ،برخی کشور بریتانیا و حتی برخی آنرا
کشور چین دانستهاند ( .)1نکته دیگر اینکه چرا نام آن اسپانیایی
نامیدهاند گفته میشود به لحاظ بیطرفی کشور اسپانیا در جنگ
اول جهانی بوده و آنکه بدون سانسور بیماری را گزارش نموده
است ،باشد هر چند که بیماری آنفلوانزا در بسیاری از کشورهای
دیگر نیز وجود داشته است .اگرچه حتی در اسناد و مدارک تاریخی
منطقه  Iberian Peninsulaاسپانیا را هم به عنوان منشأ
جغرافیایی همهگیری این بیماری نام بردهاند ولی نکته جالبتر آنکه
در میان مردم اسپانیا آن دوران اعتقاد بر این بود که بیماری از
فرانسه به کشورشان وارد شده است ( .)09با وجود اولین گزارشها
درباره این همهگیری آنفلوانزا در همان سالهای اولیه منتشر شده
است ولی مهمترین اقدام با هدف شناسایی عامل بیماری و نوع آن
به نیم قرن تلاشهای پیگیر میکروبشناس سوئدی Johan

 Hultinدر سال  1191برمیگردد که بر اساس مستندات تاریخی
در منطقة  Brevig Missionآلاسکا و محل سوزاندن اجساد
جانباختگان همهگیری آنفلوانزا انجام گرفت (شکل .)9-سالها بعد
ادامه انجام مطالعات گسترده روی نمونههای بافتی بهدست آمده،
درنهایت به تأیید ساختار ویروس آنفلوانزای نوع  Aو
زیرنوع  H1N1منجر گردید (.)09،01

شکل .5-منطقه  Brevig Missionآلاسکا ،مکان سوزاندن و
دفن بقایای اجساد تعداد 10نفر از جانباختگان آنفلوانزای -1111
Photo credit: Angie Busch Alston.)01(1111

تشخیص بیماری :بر اساس شواهد خصوصیات بالینی و
اپیدمیولوژیک و همچنین بررسی آزمایشگاهی با جداسازی ویروس
آنفلوانزا از نمونههای کلینیکی (مثلاً نازوفارنکس ،گلو و خلط) و
کشت سلولی" آزمایش آنتیژن مستقیم برای ویروس نوع ،"A
افزایش قابل توجه  IgGبا روش سرولوژیک و تستهای مولکولی
پیسیآر میباشد (()01،01شکل.)1-
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شکل .7-اولین تصویر میکروسکوپ الکترونی از ویروس آنفلوانزای
 A H1N1عامل همهگیری )01( 1111-1111
C. Goldsmith - Public Health Image Library
#11098.

درمان :بیماران آنفلوآنزایی که بدون علامت هستند و یا دارای
علائم خفیف بیماری میباشند ،معمولاً با استراحت در منزل و مصرف
مایعات فراوان و رعایت اصول بهداشت فردی و بعضاً با مصرف
داروهایی چون استامینوفن بهبود مییابند .لیکن بیماران با علائم
شدید بهویژه در بیماران زمینهای لازم است به پزشک مراجعه نمایند
تا با تجویز و توصیه درمانی و مصرف داروهای اختصاصی ضد
ویروس درمان آنفلوانزا مانند Amantadine,Tamiflu,
 Laninamivir, Zanamivir, Oseltamivir, Peramivirو ...
بهبود یابند (.)01
پیشگیری :بهترین اقدام برای پیشگیری از آنفلوانزا رعایت
بهداشت فردی بهویژه شستن دستها و رعایت فاصله اجتماعی و
تزریق واکسن است که برای افراد با میزان خطر بالا (دارای بیماران
زمینهای) ،سالمندان و کارکنان پزشکی توصیه میشود .نظر به
تغییرات بازآرایی ژنی ( )antigenic shiftو جهشهای نقطهای
( )antigenic driftکه در ویروس آنفلوانزا بهطور دائم اتفاق
میافتد ،تزریق واکسن را سالانه برای گروههای فوق قبل از شروع
فصل انتقال بیماری الزامی مینماید (.)91

بحث
تاریخ زندگی بشر دربرگیرنده مخاطراتی مانند بروز گسترده
بیماریهای عفونی زیانباری است که هر یک با توجه به قدرت و
سرعت سرایت خود ،گستره جغرافیایی گوناگونی از شیوع را در
جامعه جهانی ایجاد کردهاند .یکی از معروفترین این گروه از
بیماریها ،بیماری آنفلوانزاست که حداقل طی یک قرن اخیر
تاکنون چندین همهگیری وسیع را سبب شده است .در این میان
بروز پاندمی آنفلوانزای سال 1111تا  ،1111که از اولین بهار بعد از
خاموش شدن شعلههای جنگ جهانی اول گزارش شده است ،از
نظر میزان شیوع ،تعداد مبتلایان و همچنین قربانیان در رتبه اول
قرار میگیرد ( .)09از دیگر نکات قابل توجه در این همهگیری
نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

معروف ،میزان مرگومیر بسیار بالای مبتلایان در محدوده سنی 19
تا  91سال و همچنین  10سال کاهش یکباره نرخ امید به زندگی
در امریکا بوده است ( .)91با توجه به شرایط و امکانات آن ایام که
دانش ویروسشناسی در شروع پیشرفت خود و علم باکتریشناسی
هم کمی بیشتر در حال شکوفایی بودند ،شاید افزوده شدن بار
عفونتهای ثانویه باکتریایی در مبتلایان آنفلوانزا ،بهخودی خود
یکی از علتهای مرگومیر در آن اعصار بوده است .به هر تقدیر
علت گسترش این بیماری در آن زمان را شاید بتوان به دلایل زیر
نسبت داد:
 -1عدم شناخت اپیدمیولوژی بیماری :در آن ایام نیز دانش
اپیدمیولوژی همانند دیگر علوم پیشرفت چندانی نداشت و
نمیدانستند که بیماری از انسان به خوک و بالعکس منتقل
میشود و مردم کشورهای درگیر همهگیری بیماری نیز بهطور
مستقیم و غیر مستقیم با خوک در تماس بودند بدون اینکه
بدانند بیماری را از این حیوان دریافت و یا به آن منتقل می-
کنند.
 -0عدم وجود واکسن :اساساً صنعت واکسنسازی در آن ایام
متولد نشده بود چه رسد به اینکه واکسنی برای آنفلوانزا تهیه
شود که بتواند از بیماری کشنده آنفلوآنزا پیشگیری نماید.
 -9عدم رعایت بهداشت فردی :بررسیهای اولیه نشان میدهد
که کمتر به رعایت موازین بهداشت فردی در اسناد پزشکی و
بهداشتی آن ایام اشاره شده است که این خود نکته مهمی در
شیوع وسیع آنفلوانزا بوده است.
 -1عدم وجود وسایل حفاظت فردی از قبیل ماسک که کمتر از
نظر کمی و کیفی همانند ماسکهای پزشکی برای بیماران و
حتی پزشکان در دسترس بوده است.
 -9عدم داشتن درمان مؤثر ،داروهایی که امروزه در دسترس
پزشکان میباشد اساساً در آن ایام وجود نداشتهاند و لذا ابتلای
گسترده و مرگومیر فراوان آنفلوانزا را بهدنبال داشته است.
بهطور کلی عوامل فوق میتوانند یک بیماری عفونی را بهشکل
اپیدمی و حتی پاندمی درآورد که این قاعده برای گسترش و شیوع
بیماری آنفلوانزا هم صادق است .به هر تقدیر وجود موارد مزبور و
شرایط و تبعات گوناگون که بعد از جنگ جهانی اول بر جامعه
بشری تحمیل شده بود ،همگی دست به دست یکدیگر سبب شد
تا پاندمی موسوم به آنفلوانزای اسپانیایی در سالهای  1111و
 1111رخ دهد و آن تلفات جانی گسترده را بهوجود آورد .هر چند
که جامعه بشری پس از چندی عبرت گرفت و به رفع نواقص خود
همت گماشت و توانست از تعداد مبتلایان و همچنین مرگ و میر
ناشی از پاندمیهای بعدی آنفلوانزا که رخ داد بکاهد .برای مثال در
آخرین پاندمی آنفلوآنزای خوکی که سال  0111اتفاق افتاد مجموع
موارد مرگومیر ناشی از آن به کمتر  01111نفر کاهش یافت (.)90
عیناً همین نکته در مورد بیماری نوظهور کرونا (با ویروس
دارای ژنوم  )RNAنیز صادق است به گونهای که برخی نداشتهها
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توسعه بهداشت و رعایت آن در ابعاد و شئونات فردی و اجتماعی
.تحت هر شرایطی الزامی است
 از همه اساتیدی که با نظرات ارزشمند خود:تشکر و قدردانی
 صمیمانه سپاسگزاری،در غنای مطالب حاضر یاریرسان بودند
.میگردد
 بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که:تضاد منافع
.هیچگونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 عدم وجود درمان دارویی،از جمله عدم دسترسی به واکسن
اختصاصی و نیز شناخت ناکافی از اکولوژی و اپیدمیولوژی ویروس
 همانند11- سبب ابتلای گسترده و مرگومیر بیماری کووید،آن
.)91 ،99( آنفلوانزای اسپانیایی گردیده است
نکته قابل تأمل دیگر آنکه در دوران دفاع مقدس خوشبختانه
با توجه به ارتقای سطح بهداشت فردی و عمومی از یکسو و عدم
شیوع بیماری آنفلوانزا در جامعه با بهرهگیری از تجارب تاریخی
 بحمدالله رزمندگان از گزند این بیماری در امان بودند و لذا،گذشته
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