آشنایی با ویروس آنفوالنزا و
انواع آن
ویروس آنفوالنزا و انواع آن

:

در طبقه بندی ویروس ها  ،ویروس آنفوالنزا
است .
اورتومیکسو ویریده Orthomyxoviridae
 RNAدار که در
برخالف بیشرت ویروس های
این
سیتوپالسم سلول میزبان تکثیر می کنند
ویروس در داخل هسته سلول میزبان تکثیر می
یابد.

ویروس های خانواده

از مجله

ساختار ویروس
ساختار کروی
ویروس آنفوالنزا اغلب دارای
خشن با قطری در حدود 01-021نانومرت می باشد
اما گاها به شکل رشته ای نیز دیده می شود .در ساختار مرکزی ویروس RNA
تک رشته ای با پالریته منفی به مهراه پروتئین های حمافظت کننده وجود دارد.
RNAویروس عموما" تک رشته ای و از  7-0قطعه تشکیل شده است .هر یک از قطعات
خود حاوی یک تا دو ژن می باشد ،.بطور مثال ژنوم آنفوالنزا نوع  Aدارای 0
قطعه و  00ژن می باشد که  00نوع پروتئین ویروس را با نام های زیر کد می
کند :
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آشنایی با تعدادی از پروتئین های
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مهاگلوتینین نوع :(HA) A
نوعی لکتین است که با اتصال به قندهای اسید سیالیک دیواره سلول های
عالوه بر تسهیل
پستانداران و روده پرندگان
گلو و ریه
اپیتلیال بینی
تولید آنتی بادی های
حتریک
باعث
ورود ژنوم ویروس به درون سلول
نوترالیزان می گردد.

نوروآمینیداز نوع :(NA) A
نوعی گلیکوپروتئین است که دارای خاصیت آنریمی می باشد و باعث حل شدن
موکوس و راه پیدا کردن ویروس به قسمت های حتتانی دستگاه تنفسی می گردد.

نکته :از  NAو  HAدر تعیین سروتایپ آنفوالنزا استفاده می گردد .
طبقه بندی ویروس آنفوالنزا

:

بر اساس تفاوت در پروتئین غشایی
تقسیم می شود:

M1

ویروس آنفوالنزا

به سه نوع

زیر

میزبان طبیعی برای انواع
 : Aپرندگان وحشی آبی
نوع
آنفوالنزا
نوع  Aهستند اما گاهی اوقات ویروس به دیگر گونه ها
وریته آنفوالنزا
مانند پرندگان  ،خوک  ،اسب و برخی از
از مجله مجعیت های خانگی و اهلی
حیوانات دریایی مانند فوک انتقال یافته و یا باعث ایجاد پاندمی های مرگ
زای در انسان می گردد .

ساب تایپ های آنفوالنزا

نوع A

:

بر اساس تولید آنتی بادی بر علیه پروتئین های غشایی هماگلوتینن  HAو نوروآمینیداز  NAویروس های آنفوالنزا نوع  Aرا به ساب تایپ
های مختلفی تقسیم می کنند که در این میان در نوع  Aتا به امروز  61ساب تای  HAو  9ساب تای  NAشناخته شده است :

H1N1, H1N2, H2N2, H3N2, H5N1, H7N2 ,H7N3, H9N2, H10N7 ,….
نکته :بطور معمول در انسان سروتایپ های  H1, 2, 3و  N1, 2یافت می شوند.
آنفوالنزا جدید : H1N1Novel
بعلت قطعه قطعه بودن ژنوم ویروس آنفوالنزا  ،اگر دو تا چند سویه ویروس آنفوالنزا بپه وپور همزمپان یپ

سپلول را آلپوده کننپد امتمپال

جابجای قطعات وجود دارد که باعث ایجاد نوعی نوترتیبی یا  Reassortmentمی گردد.
سویه جدید  ( 9009 = Novel H1N1( H1N1از نوترتیبی چندین سویه  H1N1که به وور معمول در انسان ها  ،پرندگان و خوک ها بطور
جداگانه یافت می شود ایجاد گردیده است  .به همین دلیل به آن سویه جدید  H1N1گفته می شود .

آنفوالنزا نوع  : Bمنحصرا انسان را آلوده می کند .اما فوک و راسو نیز بعنوان میوانات مستعد شناخته شده انپد و کمتپر از نپوع  Aعمومیپت
دارد .این نوع از انفوالنزا تنها دارای ی

نوع سروتای

می باشد.

آنفوالنزا نوع  : Cانسان  ،سگ و خوک را آلوده می کند گاها" باعث ایجاد بیماری شدید و اپیدمی های منطقعه ای می گردد آنفوالنزا
نوع  Cبیشتر در کودکان و کمتر از دو نوع دیگر رخ می دهد  . .این نوع از انفوالنزا تنها دارای ی

نوع سروتای

می باشد.

روش های آزمایشگاهی تشخیص آنفوالنزا H1N1
روش های تشخیصی  :شماری از روش های آزمایشگاهی برای شناسایی و تشخیص آنفوالنزا وجود دارد که از مساسیت و اختصاصیت هپای
متفاوتی در افتراق آنفوالنزا نوع  Aاز  Bو  Cو یا افتراق زیرگونه های نوع ( Aهمانند افتراق  H1N1فصپلی از  H1N1جدیپد ) 9009
برخوردار هستند این روش ها شامل :
 -6روش تشخیصی RIDTs
 -9روش ایمنوفلورسانس مستقیم DFAs

 -3کشت ویروس Viral Culture
 -4روش ملکولی Real time RT – PCR

روش تشخیصی سریع RIDTs
( :(Rapid Influenza Diagnostic Test
این تست ها قابلیت ردیابی نوکلوپروتئین های ویروسی را دارند و از جمله ویژگی های آنها اختصاصیت  % 99و اعالم نتیجه در کمترین مپدت
زمان ممکنه است .این تست ها را بر اساس قابلیت افتراقی شان به سه دسته زیر تقسیم می کنند :
 -6تست های که آنفوالنزا نوع  Aرا تشخیص می دهند.
 -9تست های که دو نوع  Aو Bرا از یکدیگر تشخیص و افتراق می دهند .
 -3تست های که آنفوالنزا نوع  Aو Bرا تشخیص می دهند اما قابلیت افتراق این دو نوع را از یکدیگرندارند.

روش ایمنوفلورسانس مستقیم DFAs
) :) Direct immunofluorescence assays
این روش نیز مانند روش  RIDTsقابلیت تشخیص آنتی ژن ویروس را دارند و از جمله ویژگی آن اختصاصیت  % 91و قابلیپت تشپخیص و
افتراق دو نوع  Aو Bدر مدت زمان  9-4ساعت دارد .
معایب این دو روش :
الف  -مساسیت  RIDTsو  DFAsدر ردیابی  H1N1جدید در مقایسه با  RT – PCRبترتیب (  )% 60-00و (  )% 40-93است.
ب -به دلیل ایجاد پاسخ های منفی کاذب  ،نتایج منفی آنها قابل اعتماد نیستند .
ج -کلیه نتایج منفی و گاها" نتایج مثبت تست های  RIDTsو  DFAsبایستی با  RT – PCRتایید شوند
 -3کشت ویروس :Viral Culture
در این روش با استفاده از محیط های اختصاصی و افتراقی کشت ویروس مانند  )Madin-Darby caine kidney( MDCKمی توان انپواع
آنفوالنزا و زیر گونه های آن را از یکدیگر تشخیص و افتراق داد  .محدودیت و جواب دهی ووالنی مدت از معیاب آن است
 -4روش ملکولی : Real time RT – PCR
این روش که بر اساس تکثیر اسیدهای نوکلئی

قطعه ای از  DNAو یپا  RNAژنپومی اسپتوار اسپت  ،.از اختصاصپیت و مساسپیت بپاالی

برخورداراست و قابلیت تشخیص و افتراق انواع آنفوالنزا و زیر گونه های آن را از یکدیگر دارد .

نک ته  :ه ی د داا از تس ت ه ای  RIDTsو  DFAsقابلی ت افت را ان وا س رو تای پ ه ای آنف والنزا ن و A
(  H1N1و  H3N2فصلی و دیگر سرو تایپ های آنفوالنزا ی نو  Aرا از  H1N1جدید  ) 9002ندارند .

مقایسه روش های آزمایشگاهی تشخیص آنفوالنزا و میزان حساسیت آنها

