


باکتری گرم منفی ھوازی

 دارای کپسول پلی ساکاریدی

 19شناسایی در قرن

تشابھ اسمی با آنفلوآنزا

6  نوع)a-b-c-d-e-f(

 موارد بیماری شدید توسط نوع % 95ایجادb

 کلونیزه در نازو فارنکس  وتھاجم بھ خون ویا سایر قسمت ھای بدن



 انسان: مخزن

 قطرات تنفسی: انتقال

مراکز تجمع ( معموال محدود ولی در شرایط خاص : واگیری

بیشترمی شود)کودکان 

 سپتامبر تا دسامبر و مارس تا می : از نظر زمانی
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 سال  در دنیا بھ علت ابتال بھ 5کودک زیر 370000ساالنھ

.ھموفیلوس آنفلوآنزا می میرند

 کودکا نیکھ بعد از ابتال بھ بیماری زنده می مانند  اغلب بطور

دائم فلج می شوند یا ناشنوا شده یا دچار آسیب ھای مغزی می 

%)30الی % 15(. شوند 



 ماھھ بیشتر در 18-4سال بھ خصوص کودکان 5کودکان زیر

معرض خطرند

 بیماری شدید در کودکان بزرگتر و بالغین غیر  معمول است

 سالگی بیشتر کودکان آنتی بادی یر علیھ بیماری را 5چون تا سن

.ایجاد می کنند
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از طریق قطرات بزاق کودکی کھ سرفھ یا عطسھ می کند.

 اسباب بازی ھای مشترک و سایر لوازمی کھ کودکان بھ دھان

.می برند



 از آنتی بیوتیکھا برای درمان بیماری حاصلھ ازھموفیلوس آنفلوآنزا

)کلرامفنیکل، سفالوسپورین ھای نسل سوم.(استفاده می شود

اما آنتی بیوتیکھا ھمیشھ موثر نیستند.

 بعضی از سویھ ھای ھموفیلوس آنفلوآنزا بھ آنتی بیوتیک ھا مقاوم

.  شده اند

 ، 5تا 3با تجویز آنتی بیوتیکھا و بھترین مراقبت ھای پزشکی

.درصد بیماران مننژیتی می میرند



 با واکسن می توان بیشتر انواع عفونت ھای ھموفیلوس آنفلوآنزا را

.پیشگیری گرد

 از ابتال بھ بیماری کھ توسط باکتری فقطواکسن ھموفیلوس آنفلوآنزا

.ایجاد می شود محافظت می کندBھموفیلوس آنفلوآنزا نوع 

 دریافت واکسن ( بدین معنی کھ بعد از ایمن سازیHib ( کودک

ممکن ست دچار پنومونی ، مننژیت یا آنفلوآنزا ناشی از سایر 

.باکتریھا یا ویروسھا شود
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سال توصیھ نمی شود 5در کودکان باالی 

:مگر افراد پر خطر

 افراد دارای نقص سیستم ایمنی

 افرادHIVمثبت

افراد اسپلنکتومی شده



 عامل بالقوه کشنده پیشگیری می کند5از.

 ناشی از درصد مننژیت 90و یک سوم موارد پنومونی از از بیش

.ھموفیلوس آنفلوانزا پیشگیری کند

تعداد تزریق ھا بھ کودک را کاھش می دھد.

وباعث ارتقای سالمت کودکان از طریق کاھش میزان بروز  بیماری ھای حاصلھ 

.و عوارض ناشی از آن ھا خواھد شدBاز ھموفیلوس آنفلوآنزا نوع 



موثر ترین روش پیشگیری از بیماریھای دوران کودکی است.

  سال  است عاری از بیماری فلج اطفال است14کشور.

 بیماری ھای سرخک ، سرخجھ مادر زادی ، کزاز نوزادی در مرحلھ حذف

.قرار دارند

 میزان حاملین ھپاتیتB 2بھ کمتر از 1370درصد در سال 3از بیش از

.درصد کاھش یافتھ است

بیماریھای اوریون، دیفتری، سیاه سرفھ کنترل شده اند.

استراتژی اصلی برای دستیابی بھ دستاوردھای مذکور پوشش باالی ایمن سازی 

%)95باالی ( جاری کودکان و سایر گروه ھای ھدف است 




