
 
 

س بیماری کینزا )آنفوالنزا( اآنفلو سیو یتنف ست که باعث ب جیرا یرو شد فیخف یماریا  یشود و گاه یم دیتا 

 دهد. یم صیتشخ یاز ترشحات تنفس یرا در نمونه ا روسینزا وجود وآنفلو شیاوقات کشنده است. آزما

مرکز کنترل آمار رود. طبق  یم نیبهار از ب لیشود و در اوا یشروع م زییاست و معموالً از اواخر پا یفصل نزااآنفلو

 دهد. یقرار م ریرا تحت تأث ییکایها آمر ونیلی( ، آنفلوانزا هر فصل مCDCها ) یماریاز ب یریشگیو پ

 فیخف یماریاعث بتواند ب یم Cشوند. نوع  یمساالنه آنفلوانزا  یری، باعث همه گ Bو  A، آنفلوانزا روسیدو نوع و

ود دارد و وج A یآنفلوانزا یها روسیاز و یشود. انواع مختلف یریشود که باعث همه گ یشود و تصور نم یتنفس

 نیتر عی. شاستبرگرفته شده ا( N) دازینی( و نورآمH) نینی، هماگلوتروسیو کیژن یآنت یاجزا اساسبر نام آنها 

 .دهستن H3N2و  H1N1 یها رگروهیز، کند یضر انسان را آلوده مکه در حال حا A یآنفلوانزا یها روسیو

تواند  ینزا مفلوآن شی، آزمااما. کنندمی درمان  ،یصیتشخ شیآزماانجام آنفلوانزا را بدون معمول  به طور پزشکان

سا ستفاده از آنتمانند کرونا ویروس ها  یماریب ریبه رد  را در  یرورض ریغ یها کیوتیب یکمک کند و احتمال ا

 .دهد یافراد کاهش م

معرض در  ای دیدار یفیضع یمنیا ستمیس، به خصوص اگر ریخ ای دیمبتال هستآنفلوانزا به  ایآ نکهیا نییتع یبرا

برای پزشییک  آنفوالنزا شیییوع فصییل در. قرار دارید، انجام آزمایش آنفلونزا توصیییه میشییودآنفلوانزا  ات جدیخطر

شروع عالئم  ازپس روز  4تا  3 یط و یا رد کردن علل دیگری مانند کرونا ویروس، B ای A نوع تشخیص آنفلونزای

و  ینیب یفتگ، گر، سییرفه، گلو دردی، خسییتگ، گلو درد، ضییعفیعضییالن ی، دردهاو نشییانه ها، مانند ت ، سییردرد

 آزمایش تشخیص آنفلونزا را درخواست می دهد. ینیب زشیآبر

 نزا:اآنفلونوع نمونه مورد نیاز برای آزمایش 

  الزم است. سواب یرو ترشحات بینی ایاز نازوفارنکس نمونه  کیکرونا، نیز مانند آزمایش  نزااآنفلوآزمایش برای 

  نزا:اآنفلونمونه برای انجام آزمایش  یجمع آورگی چگون

، ستا ینیب ونیراسینمونه معموالً آسپ نوع نی. بهترمهم است اریآنفلوانزا بس شینمونه در آزما یمع آورج کیتکن

ستفاده شود. در برخ زین ینیترشحات ب ایاما ممکن است از سواب نازوفارنکس  است از سواب  مکنم، طیشرا یا

ستفاده نیز گلو سبت به  یکمتر روسیو یحاونوع نمونه  نیاما ا شود، ا شحاتن ست و بنابراو  ینیب تر  نیحلق ا

 مناس  نباشد. (Rapid) عیسر شیاستفاده در آزما یممکن است برا



 
 

 ینیه داخل ببرا  لیسترا ینمک سرم یسرنگ مقدار کم کیفرد جمع کننده نمونه با استفاده از  تهیه نمونه، یبرا

 سمیگانحفظ ار یدهد. برا یحاصل )نمک و مخاط( انجام م عیما یجمع آور یآرام را برا ی، سپس مکشزدیر یم

 .یدهندتحویل م شگاهیبه آزما، ندیگو یم VTMبه آن  کهظرف مخصوص  کی، نمونه را در موجود در نمونه یها

شسر به عق  ، نازوفارنکس سوابگرفتن نمونه با برای  در  یرامبه آسواب داکرون  کی، سپس شود یمه تنگه دا

( سییپس سییانتی متر 5تا  2.5که مقاومت حاصییل شییود )حدود  یتا زمان ردیگ یقرار م ینیب یاز سییوراه ها یکی

شده و نمونه بار چرخ نیچند ست کمکار  نی. اگیری انجام میشودانده  باعث  و ایجاد کندغلغلک حس  یممکن ا

  چشم شود. ریزش اشک از

نیز به همین در آزمایشییگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصیید کرونا( ار برای انجام آزمایش حلقی کرونا )آزمایش این ک

 روش انجام می پذیرد.

 انواع آزمایش آنفلونزا:

 عیسیییر شیآزما (Rapid) ه بنمونه و اگر انجام شیییود  قهیدق 20در مدت زمان  آزمایشاین  :نزاولآنف

شود شگاهیآزما سال  سترس خواهد بوددر همان روز  جی، نتاار  یینادر توا عیسر شاتیآزماصحت  .در د

برخی  دهند. صیرا تشییخ A یتوانند آنفلوانزا یاز انواع فقط م یآنفلوانزا متفاوت اسییت. برخ صیتشییخ

 یم رگید یشیییوند. برخ یقائل نم زیدو تما نیا نیدهند اما ب صیرا تشیییخ Bو  A نوع توانند یمدیگر 

 یها هیوسییی نیب زیقادر به تما نهااز آ یدهند. برخ و تمایزدهند  صیرا تشیییخ Bو  A یتوانند آنفلوانزا

 هستند. H1N1مانند  A یآنفلوانزا

 شخ سریع آزمایش سیو یژن ها یآنت شاتیآزما نیا :ژن یآنت صیت شحات ب یرو شخ ینیرا در تر  صیت

 شییاتیزماکاذب اسییت. آ یمنف جینتا یباال زانینزا مژن آنفلو یآنت عیسییر شیآزما یاصییل ایراددهد.  یم

، دییبه تأ ازیدر صیییورت ندهد.  یم صیتشیییخ را آنفلوانزا موارد ٪70-50 یژن به طور کل یآنت عیسیییر

 شود.  پیگیریحساس تر  یمولکول شیآزما ای یروسیممکن است با کشت و یمنف شیآزما

  معکوس  یسیرونو مرازیپل یا رهیزنج واکنشآزمایش(RT-PCR): یروسیو یکیها مواد ژنت شیآزما نیا 

(RNAرا در نمونه ها )سبت تر  اختصاصیحساس تر و  یدهد. آنها به طور کل یم صیتشخ یتنفس ی ن

با دقت  روسیتوانند در صییورت وجود و ی. آنها متندژن هسیی یآنت صیتشییخ عیسییر یها شیبه آزما

 موارد ٪100 تا ٪66 این روشکنند.  یدهند و در صورت عدم وجود آن را رد م صیتشخآن را  یشتریب

سا را آنفلوانزا شود به  یها انجام م شگاهیکه در آزما یمولکول شاتیآزما انواعاز  ینند. برخک یم ییشنا



 
 

 روسیورینو ( و RSV) یتنفس الیشیسنس روسیومتعدد مانند  یتنفس یها روسیطور همزمان وجود و

 کنند. یم شناساییرا 

 یآنفلوانزا نوع شگاهیدر واقع رشد کرده و در آزما روسی، وشیآزما نیدر ا :یروسیو کشت A ای B هیو سو 

سیو ای ویروس س هایرو شتهاد. نشو یشناخته م یگرید یتنف سیو یانجام ک شوارت نهیهز یرو ر بر و د

 یها براشیییود که آن یامر باعث م نی، که اانجامد یروز به طول م 10تا  3حداکثر  جهیه نتاسیییت و ارائ

 باشند.  دیدر مورد درمان کمتر مف یریگ میتصم نیو همچنفرد  یعدم ابتال ایآنفوالنزا  تشخیص ویروس

سا یبرا شابه ریکمک به رد  شخص نبودن علت عفونت ایو  انواع عفونتها با عالئم م ست ازم  شاتیآزما ، ممکن ا

 این آزمایش ها عبارتند از:آنفلوانزا استفاده شود.  شیهمراه با آزما دیگر

 با توجه به شییییوع کرونا ویروس در جهان و هم زمانی آن با فصیییل شییییوع آنفلونزا، این کرونا:  آزمایش

ونه گیری آن به م میشییود. نحوه نمانجا RT-PCRآزمایش برای تشییخیص قطعی ویروس کرونا به روش 

های دارای مجوز از وزارت  کمک سیییواب حلق و بینی )نازوفارنکس( صیییورت میگیرد و در آزمایشیییگاه

شت ست. بهدا شگاه منتخ  وزارت  قابل انجام ا صد، به عنوان آزمای شگاه ر ست حلقی کرونا در آزمای ت

 بهداشت، انجام میپذیرد.

 شیآزما RSV: اغل  کودکان خردسییال و  روسیواین ، یتنفسیی الیشیییسیینسیی روسیو صیتشییخ یبرا

 .کند یسالخوردگان را آلوده م

 استرپتوکوک گروه  یبررس یبرا :استرپ تستA  د دارد.، کاربرشوند یکه باعث گلودرد م ییها یباکترو 

به  یو برا تندمبتال هسییی B ای A یآنفلوانزا هب ادیبه احتمال زاسیییت که فرد  یمعن نینزا به امثبت آنفلو شیآزما

 شود.  توصیه روسیضد و یحداقل رساندن عالئم ممکن است درمان با دارو

ست به ا یمنف ینزاآنفلو شیآزما شد که فرد  یمعن نیممکن ا )مانند کرونا ا از آنفلوانز ریبه غ یگرید به ویروسبا

مکن است م که ستیآنفلوانزا ن هیسو صیقادر به تشخ شیآزما نی، امبتال شده است( 19و بیماری کووید ویروس

شد نمونه  یجمع آورضعف در  لیبه دل شته به آنفلوآنزااز ابتالی فرد روز  نیچند نکهیا لیبه دل ایبا ست و  گذ ا

 . ، باشدوجود دارددر بدن  یکمتر روسیو

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 
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