
و آنفلوانزا19-تشابهات و تفاوتهای کووید 
کووید نسبت به آنفلوانزا راحت منتقل می شود.
ال بهه کوویهد   در مقایسه با آنفلوانزا ، کووید دربرخی از افراد بیماری شدیدتری ایجاد می کند، بیمار مبت

.  تمدت طوالنی تری عالیم بیماری را نشان داده و دوره های عفونت زایی این بیماران طوالنی تر اس
 ی اختصاصی ههر  برای اینکار باید تست هاصرفا با عالیم نمی توان بین آنفلوانزا و کووید افتراق قائل شد

رمهان  یک را انجام داد و بر اساس آن درمان اختصاصی برای هر یک را انجام داد تشخیص سریع اولیه و د
.اختصاصی برای هر ویروس می تواند از ریسک بیماری شدید بکاهد

اس با ابتالی بعضا افراد می توانند بصورت همزمان به هر دو ویروس مبتال شده و بیماری شدیدتری را در قی
.به هر یک از این ویروس ها به تنهایی سبب شود

 ووید ممکن است متاثر از وضعیتی تحت عنوان پسا کووید یا ک19-عالوه بر این برخی افراد مبتال به کووید
Post-COVID conditionsطول کشنده  (also known as long COVID)    همچنان دچار یکسرر  عالیر

CDC. باشند

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html


عالی   نشانه ها
تشابهات

  شدید را وه  آنفلوانزا میتوانند درجات متفاوتی از عالی  ، طیفی از بدون عالمت تا عالی19-ه  کووید 
.نشان دهند

:و آنفلوانزا شامل موارد زیرند19-عالی  مشترک بین کووید 
لرز/ تب یا احساس تبدار بودن
سرفه
تنگی نفس
خستگی
گلو درد
آبریزش و گرفتگی بینی
درد عضالنی و بدن درد
سردرد
استفراغ
 (اد شوددر بچه ها  دچار آنفلوانزا شایع تر است اما در هر سنی در اثر کووید می تواند ایج)اسهال
 شایع تر است19-تغییر یا فقدان چشایی و بویایی ، اگرچه در کووید

CDC



عالیم و نشانه ها در آنفلوانزا

نی شروع ناگهانی تب ،سرفه خشک و درد عضال
   درجیه سیان ی   37.8–40تب معموال بین

درجه سان ی گراد هی   41گراد اما می تواند تا 
.برسد
   بییی لییا ی ، گدییودرد ، تهییوع ،   : سییا ر عال یی

گرف گی بننی و سردرد 
  عال یی  گوارشییی ماننیید اسیی سرال و اسییها  در

کودکان % 10-20با غن  معمو  ننست اما در 
.د ده می شود
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ساله و مسن تر و 65عالیم آنفلوانزا در افراد 
نیز افراد دچار نقص سیستم ایمنی

 ربدون تب و با عال   سنس منک خسنف ت: عال   خسنف
  شیینوع بنشیی ر تغننییر وهییعنت  هنیییAltered mental 

status

      عال   تنپنک مثی  گدیودرد ، درد عضیالنی و تیب ممسی  اسیت
غا ب باشند 

  ی و عال   عمومی مانند بی اش ها ی ، بی لا ی ، هیعف و گن ی
.ممس  است بارز باشند

UpToDate 2022



سایر تظاهرات کمتر شایع آنفلوانزا

 بنماری تنسسی بدن تب مشابه سرماخوردگی
 ا
بنماری سنس منک در فقدان درگنری تنسسی
درH1N1اسها  و اس سرال شا ع بود
 با سوش آنسدیواناای  پاروئند ت2015و 2014در سا هایA –

H3N2 

        در منان افیراد واکسیننه شیده ، عال ی  بیا ننی ممسی  اسیت
مشابه باشد اما با شدت کم ر

UpToDate 2022



تظاهرات آزمایشگاهی آنفلوانزا

  در ابتدا  بیمار  تعرداد گلوبولهرا  
کاهش ، اما بعردا ممکرن   WBCسفید 

است  در سیر بیمار  افزایش یابد
 د گلبول سفید موی15000تعداد بیش از

اضافه شردن عفونرت باکتریرایی رو    
 Bacterial. آنفلوانزاسرررررت 

superinfection

     عکس قفسره سرینه در افرراد دچرار
.تطبیعی اسهآنفلوانزا  بدون عارض

لوانزا استاندارد طالیی تشخیصی برا  آنف
-19RT-همچون کووید  PCR می باشد

UpToDate 2022



عالی  چه مدت پس از تماس و عفونت ظاهر می شوند؟

تفاوتها
باشد بین زمهان  19-اگر کسی دچار کووید 

لوانزا عفونت تا بروز عالیمش در قیاس با آنف
:می تواند مدت زمان بیشتری طول بکشد

روز په  از آلهوده   4تا 1: آنفلوانزا •
شدن با ویروس

روز پ  از آلوده 5تا 2از: 19-کووید •
روز 14تها  شدن با ویروس و می تواند

( ورود ویروس به بهدن )پ  از عفونت 
.طول بکشد

تشابهات
o   در مورد هم کووید و هم آنفلهوانزا عالیهم

می توانند یک تا چنهد روز په  عفونهت    
. شروع به تظاهر کنند

o  در هر دو مورد کووید و آنفلوانزا ممکهن
ن است که فرد آلوده به ویروس باشد بهدو 

فونهت  ع)اینکه هرگونه عالمتی داشته باشد 
(بدون عالمت

CDC



سیر بالینی آنفلوانزا

روز پی  از آن بنشی ر   3عال   تنسسی و تب در میوارد سیاده تیا    •
.اوقات عال   بهبود می  ابند

سا  می تواند 65کام  در افراد با س  بنش از ( ر ساوری)بهبود •
روز طو  بسشد14تا 10

نیان  برخی از بنماران عال   هعف و خس گی را تا چند هس یه هم  •
.ت ربه می کنند

UpToDate 2022



تا چه مدتی یک فرد می تواند ویروس را منتشر نماید؟
(آلوده کننده باشد)باشد تا مدت زمان بیشتر  می تواند ویروس را به دیگران منتقل نماید 19-شخصی که دچار کووید 

19-کووید 
3تا 2بصورت متوسط افراد می توانند •

19-روز پیش از شروع عالیم کوویهد  
. ویروس مولد بیماری را اشاعه دهنهد 

اما پیک قدرت عفونت زایهی یهک روز   
.پیش از شروع عالیم است

افراد آلوده می توانند بهدون تجربهه   •
کردن هرگونه عالیمی ویهروس مولهد   

.را اشاعه دهند19-کووید 

روز 8بصورت متوسط افراد در حهدود  •
ه پ  از شروع عالیم شان آلوده کننهد 

تلقی می شوند

آنفلوانزا
o   بصورت بالقوه از یک روز پهیش از بهروز عالیهم

بهر  شخص می تواند ناقل بیماری باشد اما اعتقاد
متدار این است که آنفلوانزا عمدتا توسط افراد عال

.  پراکنده شده و گسترش می یابد
o روز ابتدایی 4تا 3بالغین و کودکان بزرگتر برای

ی را بیماری شان بیشترین قدرت آلهوده کننهدگ  
دارند اما برخی از افراد بهرای مهدت مختصهر    
طوالنی تری ممکن است قدرت آلهوده کننهدگی  

.داشته باشند
o  فی شیرخواران و افرادی که سیستم ایمنهی عهعی

د دارند حتی برای مدتهای طوالنی تر می تواننه 
آلوده کننده باشند

CDC



مدت زمان ریزش ویروس آنفلوانزا 
(توان عفونت زایی یک بیمار)

 ساعت قب  از بروز عال  24از صسر تا
 ساعت پ  از شروع عال   48تا 24پنک آن در
سپ  قدرت ان شار و روس به سرعت کاهش می  ابد و پ  

.روز د گر قاب  نمی شود5-10از 

 ها تابرای هس ه ) های طوالنی تر ر اش و پراکنده کردن و روس دوره
سا  و باالتر ، دچار بنمار های مام  65افراد با س  می تواند در ( ها ماه 

.اتساق بناف د، افراد چاق و بنماران با نقص ا منی 
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نحوه گسترش و انتقال بیمار 
(آلوده کننده باشد)باشد تا مدت زمان بیشتر  می تواند ویروس را به دیگران منتقل نماید 19-شخصی که دچار کووید 

تفاوتها
ور اگرچه راه های انتقال هر دو بیماری یکسان است بطه •

ری قدرت انتقال و آلوده کنندگی بیشت19-کووید کلی 
و در قیهاس بها آنفلهوانزا   . در قیاس با آنفلهوانزا دارد 

بیشتر  با آن مشاهده شرده  Superspreadingوقایع 
19-این بدین معنی است که ویروس مولد کوویرد  .است

از می تواند با سرعت و سهولت بیشتر  تعرداد زیراد   
داوم افراد را مبتال کرده و با گذشت زمان به گسترش تر 

.دار بیمار  در میان مردم منجر شود

 یمهار  پیش از اینکه عالیم بویروس مولد کووید می تواند
دارند  بیماریعالیم خفیف توسط افرادی که شروع شود ، 

ی        و توسط افرادی که هرگز عالیم بیماری را تجربهه نمه  
ال یافتهه  انتق( بدون عالمت= افراد آسیمپتوماتیک )کنند 

.و گسترش یابد

مشابهت ها
o شهخص بهه   و هم آنفلوانزا انتقال 19-هم در مورد کووید

تند هسه در تماس نزدیک با یکهدیگر  بین افرادی که شخص 
هردو توسط قطرات آلوده کننهده بها سهایز    .مصداق دارد

وید بزرگ و کوچک حاوی ویروس از افراد بیمار مبتال به کو
دن حین سرفه ، عطسه یا صهببت کهر  یا آنفلوانزا که 19-

وانهد  که مهی ت .پراکنده می شوند ، می توانند منتقل شوند
شیند یا روی دهان یا بینی افرادی که نزدیکی آنها هستند بن

ی شرایط در برخ. به داخل سیستم تنفسی آنها استنشاق شود
اوی ، ذرات کوچک حمبیط های بسته و با تهویه ععیف مثل 

فونت سبب ساز عفواصل طوالنی تری ویروس ممکن است تا 
.شوند

o  قطهرات بهزرگ و   عمده راه گسترش بیماری را استنشهاق
کوچک تشکیل می دهد ؛ به هر تقدیر شهخص مهی توانهد    

دسهت  بهرای مثهال   )شخص دیگر لم عفونت را از طریق 
ار که ویروس روی آنها قرسطوح و اشیایی ، یا لم  (دادن 

CDC.یددارد و سپ  لم  دهان ، بینی یا چشم هایش کسب نما



ندافراد  که در معرض خطر باالتر  برا  بیمار  شدید قرار دار

تفاوتها
در 19-بطور کلی به نظر می رسد که کوویهد  •

ودبرخی افراد بیماری شدیدتری را سبب می ش

ن شدید منجر به بستری شد19-بیماری کووید •
و مرگ می تواند حتی درافراد سالم هم اتفهاق 

بیافتد

دارند می توانند 19-برخی افرادی که کووید •
ل کوویهد طهو  )کووید –به سمت اختالالت پسا 

یا نشانگا ن التهابی چند ارگانی( کشنده
post-COVID conditions or multisystem 

inflammatory syndrome (MIS)پیشرفت کنند.

تشابهات
o     هم کووید و هم آنفلهوانزا مهی تواننهد بهه

. بیماری شهدید و عارعهه دارد بیانجامنهد   
آنهایی که در معرض خطر فزاینهده قهرار   

:دارند شامل موارد زیرند
سالمندان
ارند افرادی که اختالالت پزشکی زمینه ای د

(شامل شیرخوران و کودکان هم می شود)
افراد باردار

CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html
https://www.cdc.gov/mis/


عوارض
تشابهات

:وندوه  آنفلوانزا میتوانند به عوارض زیر منجر ش19-ه  کووید 
 (ذات الریه)پنومونی
نارسایی تنفسی
 نشانگان دیسترس تنفسی حادARDS(مایع در ریه ها)
 حد بدن به یک بیمار  تهدید کننده حیات که در اثر پاسخ بیش از)سپسیس

(یک عفونت ایجاد می شود
 (بعنوان مثال حمالت قلبی و سکته مغز  )آسیب قلبی عروقی
 (اختالل عملکرد تنفسی ، کلیو  ، شوک)اختالل عملکرد چند ارگان
یر کررده  تشدید اختالالت مزمن طبی که  ریه ها ، قلب ، سیست  عصبی درگ

اند یا دیابت
التهاب بافت ها  قلبی ، مغز  یا عضالنی
  ار عفونت ها  ثانویه اع  از باکتریال و قارچی که می تواند در افرراد دچر

CDC.به وقوع بپیوندد19-آنفلوانزا  یا کووید 



تفاوتها
19-کووید 

افزون بر آنچه در باال به آن اشاره شد19-عوارض همراه با کووید 

:شامل موارد زیرند

که در وریدها و شرائین ریه ها ، قلهب ، انهدام ههای    لخته های خونی •

تبتانی یا مغز ایجاد می شوند

کودکان و بالغیننشانگان  التهابی چند ارگانی •

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) and in 

Adults (MIS-A)

حتی اگر بیماریش خفیهف  داشته است 19-هر کسی که زمانی کووید •

الت پسها  اختالمی تواند بوده یا هیچ گونه عالیمی را تجربه نکرده باشد 

وید شامل اختالالت پسا کو. را تجربه نماید( کووید طول کشنده )کووید 

از طیفی از عالیم اند که می توانند برای هفته ها تا ماه ها په  از آ ه  

  از عفونت با ویروس مولد کووید تداوم یافته یا می تواند هفته ها په 

.عفونت ظاهر شوند

آنفلوانزا
oد ظرف اکثر افرادی که مبتال به آنفلوانزا می شون

هفته به خهودی خهود بهبهود    2مدت چند روز تا 
خواهند یافت امها تعهدادی از افهراد عهوارض     

تری شدیدی را تجربه خواهند نمود که نیاز به بسه 
اال تعدادی از این عوارض در ب.در بیمارستان دارد

لیست شده اند
ویهد  عفونت های باکتریال ثانویه در قیاس با کو-

.در آنفلوانزا بیشتر دیده می شوند19
 وانزا اسهال در اطفال کم سن و سال مبتال به آنفله

.استدر قیاس با بالغین دچار آنفلوانزا شایع تر

CDC



عوارض آنفلوانزا

 ی و ، گروش میران  ( پاروتیردیت )عفونت سینوس ،غده بزاقی بناگوش
.برونشیت مثالهایی ازعوارض با شدت متوسط اند

پنومونی
و در % 0.5شا ع تر   عارهه آنسدوانااست که شنوع آن در افراد با غ سیا    

.است% 2.5افراد مس  تر  ا دچار بنمار های زمننه ای 
:سه نوع دارد

پنومونی او نه آنسدواناا ی
  ی کندچند روز پ  از شروع آنسدواناا تظاهر م: پنومونی ثانو ه باک ر ا
 پنومونی مخدوطMixed   باک ر ا  و و را
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عوارض آنفلوانزا
عوارض قلبی

، منوز یت ، منوکارد یت و پر سارد یت     HF، نارسیا ی قدبیی  MIسیس ه قدبیی   
(ا  هاب بافت عضالنی و پرده قدب)

  عوارض سیست  اعصاب مرکز
تشن ات
 ت من شیر  و انسسا وپاتی ها و اسینسا ومندن ( ا  هاب بافت مغا ) انسسا نت

لاد
 سس ه مغای
سندرم گند  بارهUpToDate 2022



عوارض آنفلوانزا
التهاب بافت عضالنی و تخریب بافت عضالت اسکلتی

کیه  به  م  استدر کودکان از با غن  شا ع تر است ، شاه عالمت آن لساسنت عضالت 
اف ه  -در کن  های شد د تورم عضده. به و ژه در اندام های تح انی شا ع تر د ده می شود

، منوگدوبننوری به همراه نارسا ی کدنوی CPKافاا ش : های آزما شگاهی 

اختالل عملکرد چند ارگان ، شوک و سپسیس
 اخ ال  عمدسرد تنسسی
اخ ال  عمدسرد کدنوی
افاا ش سطح آنا   های کبدی
 نمیاران بیا   بیرای ب )شامل پنومونی ، باکترمی مننژیت و آسپرژیلوزیس : عفونت همزمان

روز پ  شروع تب هم نان تبدار باقی مانیده  یا پی  از    5تا 3عسونت آنسدواناا ی که 
از قطع تب م ددا تب می کنند  ا تظاهرات بدتر شدن عال   را نشان می دهنید بررسیی  

UpToDate(نظر عسونت همامان توصنه می شود  2022



عوارض آنفلوانزاهشدار اورژان  موید عالیم 
در کودکان در بالغین

دشواری در تنس  و تنگی نس •
درد  ا فشار مداوم در قسسه سننه  ا شس •
گن ی ، سردرگمی و ناتوانی در بندار شدن•
تشنج•
عدم توانا ی ادرار کردن•
درد عضالنی شد د•
هعف  ا عدم پا داری شد د•
دتر تب  ا سرفه ای که پ  از بهبود دوباره بازگردد  ا ب•

شود
بدتر شدن مشسالت طبی قبدی•

دشواری در تنس  و تنگی نس •
تنره شدن رنگ  ب ها و صورت•
با هر تنس  دنده ها به داخ  قسسه سننه کشنده می شوند•
درد قسسه سننه •
(کودک از راه رف   اج ناب می کند)درد عضالنی شد د •
ساعت ، خشسی دهان ، فقدان اشک در هنگام 8ادرار نسردن برای )ک  آبی •

(گر س  
عدم هشناری و تعام  در هنگام بنداری•
تشنج•
درجه سان ی گراد40تب باالی •
هس ه 12وجود هر گونه تب در کودکان ک  س  تر از •
تب  ا سرفه ای که پ  از بهبود دوباره بازگردد  ا بدتر شود•
بدتر شدن مشسالت طبی قبدی•
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oو آنفلوانزا 19-پر خطر از نظر بروز عوارض و آنهایی که به علت کوویدافراد تشابهات: درمانها  مورد تایید

مایندندر بیمارستان بستری شده اند بایستی درمانهای توصیه شده و حمایتی را که به بهبود عالیم و عوارض کمک می کنند دریافت 

19-کووید 
ن انستیتوهای ملی سالمت امریکا راهنمایی را بهرای درمها  •

اسهاس  تدوین کرده اند که بصورت مهنظم بهر   19-کووید 

ارائهه مهی   مورد گزینه های درمانی شواهد جدیدی که در 

.شوندروز رسانی می گردند ، به 

این درمان شامل حال درمانهای عد ویروس برای افراد  یر•

بستری در معرض خطر برای کووید شدید و درمهان آنتهی  

.ویروس برای افراد بستری دچار کووید شدید می شود

19-افرادی که در معرض خطر ابتال به اشکال شدید کووید•

الیم قرار دارند بایستی در عرض چند روز از شروع نخستین ع

. در جستجوی درمان برآیند
.

آنفلوانزا
آنفلهوانزا  (عد ویهروس )تجویز داروهای آنتی ویرال •

مورد تایید انجمن  ذا و داروی آمریکا بهرای درمهان   
این داروهای عد ویروس صرفا برای درمهان .آنفلوانزا

!  19-آنفلوانزا هستند ، نه کووید 
ری شهده  بیمارستان بستافرادی که به علت آنفلوانزا در •

ن ریسک باالیی برای عارعهه دار شهد  اند یا آنهایی از 
ند را داردر حال حاعر عالیم آنفلوانزا برخوردار بوده و 

ههر چهه  )، توصیه شده که در نزدیک ترین زمان ممکن 
پ  از شهروع عالیهم درمهان بها داروههای      !( زودتر

.عدویروس را آ از نمایند

CDC
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