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دوباره سرما، دوباره آنفلوانزای پرندگان

آن مرغ 
با آنفلوانزا 

آمد
به تازگی اخباری مبنی بر شیوع آنفلوانزای پرندگان در شهرستان های 
اطراف تهران مانند قدس و مالرد منتشر شده است. سیدمهدی محمدی، 
واحدهای  بر  نظارت ها  تشدید  لزوم  به  اشاره  با  قدس،  فرماندار 
به  »با توجه  کشتارگاهی شهرستان قدس، در همین رابطه، گفته: 
مشاهده مواردی از ابتالی مرغداری ها به ویروس آنفلوانزای مرغی در خطه غربی 

استان تهران، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای اعمال تمهیدات مقتضی، با هدف پیشگیری از بروز 
و شیوع عارضه اشاره شده، بیش ازپیش احساس می شود.« فرماندار قدس ضمن اعالم حضور 
تعدادی از مسووالن دامپزشکی کشور و استان تهران برای بررسی وضعیت موجود، تصریح 
کرده است که: »در این راستا و پیرو بازدید میدانی از واحدهای کشتارگاهی شهرستان قدس، 
با حضور مهدی خلج، رئیس دامپزشکی کشور؛ عباسی، مدیرکل نظارت بهداشت عمومی و 
موادغذایی و اصغر برایی نژاد، مدیرکل دامپزشکی استان تهران موارد الزم موردبحث و بررسی 
قرار گرفت. شیوع آنفلوانزای مرغی در تعدادی از مرغداری های مالرد هم به دغدغه جدی 
مسووالن این شهرستان و برخی دستگاه های مسوول در استان تهران تبدیل شده است. سال 
گذشته نیز شیوع آنفلوانزای مرغی در شهرستان مالرد با تحمیل خساراتی جدی به مرغداران، 
هفته ها منطقه مذکور را در شرایط فوق العاده قرارداد و بخش قابل توجهی از انرژی فرمانداری 
این شهرستان، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، دستگاه های انتظامی و... صرف مهار، کنترل و دفع 
این موج سنگین و خسارت بار آنفلوانزای مرغی شد. سازمان دامپزشکی در ایران نیز تمامی 
موارد مشاهده شده را معدوم کرده و بر این مساله نظارت دارد. درواقع بیماریابی انجام گرفته 

و خوشبختانه بیماری درحال حاضر در ایران تحت کنترل قرار دارد.«

 ویدا ربانی

یکی از اجزای اصلی برای هر سیستم پایشی 
جمع آوری داده هاست که می تواند به صورت 
انجام شود. در روش فعال،  یا فعال  غیرفعال 
از  گروهی  یا  بیماری  یا  تهدید  یک  داده های 
با  و  ساختاریافته  یا  منظم  به طور  بیماری ها 
برنامه ریزی از قبل جمع آوری می شود. این روش 
در مورد تهدیدات و بیماری های شناخته شده که 
از دیدگاه بهداشت عمومی، اقتصادی و تجارت 
جهانی تاثیر زیادی دارند، انجام می شود و با 
توجه به میزان اهمیت، منابع و امکانات موجود، 
محدوده اجرا و اقدامات متناسب تعریف می شود.

مربوط  داده های  منفعل،  یا  غیرفعال  روش  در 
متخصصان  را  بیماری ها  رخداد  و  تهدیدات  به 
پرورش دهندگان،  بهداشتی،  مراقبت های 
تکنیسین ها، کلینسین ها و... به سیستم دامپزشکی 
اعالم می  کنند. در دامپزشکی، جمع آوری منفعل 
داده ها تحت تاثیر میزان دانش و آگاهی دامپزشکان 
و تولیدکنندگان یا صاحبان دام ها و اهمیت گزارش 
بیماری ها و به خصوص موارد خاص به سیستم 
دامپزشکی است. اگر این روش جمع آوری داده ها 
به موقع انجام شود، نقش بسزایی در جلوگیری از 

گسترش بیماری دارد.
عوامل متعددی در طراحی و اجرای برنامه های 
رصد و پایش تهدیدات و بیماری ها در کشور نقش 
دارند که در ادامه به طور مختصر شرح داده می شود:

راهکارهای کنترلی
این بخش، هدف اقدامات انجام گرفته علیه بیماری 
)برای مثال تالش ها، اندازه گیری ها( را توصیف 
به صورت زیر طبقه بندی  اقدامات  این  می کند. 

می شوند:
به اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از ایجاد 
بیماری در یک جمعیت غیربیمار طراحی می شوند.
• کنترل: شامل اقدامات مستقیمی است تا بیماری 

موجود به حدی کاهش یابد که از نظر بیولوژیکی 
و اقتصادی توجیه پذیر باشد. به عبارت دیگر، پیامد 

کوچکی داشته باشد.
• ریشه کنی: به اقداماتی گفته می شود که باعث 
تعریف شده  جمعیت  از  موردنظر  عامل  حذف 
می شود. گونه های حیوانات، مکان و منطقه آنها، 

تعریف جمعیت ها هستند. )گله، منطقه، کشور(
راهکار دیگر، انجام ندادن هیچ گونه اقدامی است، 
اما این راهکار زمانی کاربردی است که از نظر 
دالیل  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  بیولوژی، 
اجتماعی، تصمیم گرفته شود که اقدامی علیه یک 

بیماری خاص انجام نگیرد.

طبیعت بیماری 
یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در طراحی 
بیماری  خصوصیات  بیماری،  پایش  برنامه های 
در جمعیت، راه های ورود و گسترش بیماری و 
نحوه پیشگیری و کنترل آن است. بر همین اساس، 
بیماری ها گروه بندی می شوند و با توجه به میزان 
اهمیت، اولویت پایش بیماری ها تعیین می شود و 

برنامه ها تهیه و اجرا خواهند شد.

روش های تشخیصی
برنامه پایش به آزمون های تشخیصی دقیق و کامل 
نیاز دارد و تست های تشخیصی سریع، کم هزینه 
و دقیق ترجیح داده می شوند. نکته قابل توجه در 
بر وجود روش های  اینکه عالوه  این خصوص 
تشخیصی دقیق، وجود امکانات تشخیصی و کارکنان 

آموزش دیده در این زمینه ضروری است. 

مالحظات اقتصادی
مالحظات اقتصادی در طراحی برنامه های پایش 
تاثیرگذار است. همه گروه های ذی نفع )دولت ها، 
آزمایشگاه ها، صنایع دامی، دامداران و...( هزینه ها 
و مزایای خود را چه با تجزیه و تحلیل اقتصادی 
مرسوم چه با درک و تجربه آن در نظر خواهند 
گرفت. این مالحظات اقتصادی شامل اثربخشی 
هزینه در پایش، اثربخشی هزینه در مداخالت، فواید 
و هزینه های کوتاه مدت و بلندمدت و آگاهی از 

این است که چه کسی متحمل هزینه شده و چه 
کسی منافع را به دست می آورد. با اینکه ممکن 
است تجزیه و تحلیل اقتصادی قبل از تصمیم گیری 
برای یک برنامه کنترلی و ریشه کنی انجام نشده 
باشد، اما توجه به موضوعات فوق الذکر ضروری 
به نظر می رسد. اگر هزینه صرف شده برای پایش 
و مداخالت به اندازه اثر تجربی و زیستی موثر 
نباشد، برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری کمترین 
احتمال موفقیت را دارد. بنابراین اجزای حساب شده 
و بررسی شده در یک برنامه کنترل و ریشه کنی 
و شکست  پیروزی  بین  تفاوت  باعث  می تواند 

در برنامه شود.

سیاست پیشگیری
با  رابطه  در  تصمیم گیری   است  ممکن  سیاست 
کنترل/ریشه کنی  برنامه  یک  زمان  یا  اجراسازی 
بیماری را متاثر کند، اما به ندرت بر تصمیمات 
جزیی مرتبط با کل سیستم پایش تاثیر می گذارد.

اگر بیماری به عنوان یک خطر برای سالمت انسان 
یا ایمنی مواد غذایی در نظر گرفته شود، مداخله و 
درگیری سیاست مداران و رسانه ها می تواند بیشتر 
شود. هرچند تصمیمات منحصرا تحت تاثیر کنترل 
بیماری های مشترک که می توانند برانگیزنده توجه 
باشند، نیست. سیاست مداران زمانی اصل پیشگیری 
را به کار می برند که با یک خطر غیرقابل قبول، عدم 
قطعیت علمی و نگرانی های عموم مردم مواجه 
می شوند. در فرآیند کنترل بیماری، اصل پیشگیری 

می تواند به عناوین زیر معنی شود:
بیماری می تواند یک خطر جدی برای سالمت 
انسان محسوب شود و به دلیل اینکه پیامدهای آن 
جدی است، می تواند آثار اقتصادی زیادی داشته 
باشد. قطعیت علمی وجود نداشته یا اطالعات 

محدود باشد.
هنگامی که اصل پیشگیری به کار برده می شود، ممکن 
است در تصمیم  گرفته شده درباره عملکرد )انجام 
ندادن کاری، اجرای یک برنامه کنترلی یا اجرای 
یک برنامه ریشه کنی( تاثیر بگذارد. اگر عملکرد، 
الزم تلقی و یک برنامه کنترلی اجرا شود، بعید 
است برنامه ای که ابتدا طراحی شده، موثرترین و 

کارآمدترین برنامه باشد. در پیشبرد مستقیم یک 
برنامه به برنامه ریشه کنی، اگر شیوع باال باشد، 
بیماری به سرعت گسترش می یابد و اگر دانش 
نامناسب درباره اثربخشی مقادیر مداخله وجود 

داشته باشد، ممکن است بسیار پرهزینه درآید. 

عوامل فرهنگی
روی  است  ممکن  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل 
تصمیمات مرتبط با سیستم های پایش و مراقبت و 
در نتیجه برنامه های کنترلی یا ریشه کنی تاثیر داشته 
باشند. درخواست مصرف کننده برای مستندسازی 
ایمنی غذایی و کیفیت ممکن است بر وسعت و 
اندازه مراقبت تاثیر بگذارد. برای مثال ممکن است 
در برخی کشورها مرغ عاری از سالمونال، بازار 
مواد شیمیایی  از  استفاده  یا  باشد  داشته  فروش 
مثل آنتی بیوتیک ها. ممکن است این مساله از نظر 
باقیمانده  مورد  در  نگرانی  به دلیل  مصرف کننده 

دارویی در غذا قابل قبول نباشد. 

زیرساخت های پایشی
شرکت کنندگان اصلی یک سیستم پایش و مراقبت 
ملی یا منطقه ای 3 شرکت کننده اصلی دارد؛ مقامات 
)شامل  دامی  و صنایع  آزمایشگاه ها  دامپزشکی، 
تولیدکنندگان(. طراحی یک سیستم پایش و مراقبت 
به نقش ها و زیربنای این 3 شرکت کننده بستگی 
دارد. مقامات دامپزشکی )محلی، ملی و منطقه ای( 
نقش های  )دولتی و خصوصی(  آزمایشگاه ها  و 
منحصربه فردی دارند که فقط خودشان می توانند 
انجام دهند. سیستم های پایش و مراقبت مستقیما 
تولید و شرایط بازار صنعت دام )تشکیالت دامداران، 
کشتارگاه ها، قطع گیاهان، گاوداری های شیری و 
تولیدکنندگان اولیه و...( را تحت تاثیر قرار می دهند. 
بنابراین صنعت عالقه شدید و نقش کلیدی برای 
اجرا دارد و به همین دلیل روی طراحی سیستم های 

پایش و مراقبت ملی اثرگذار است.
شامل  زیرساخت  ارکان  پایش،  سیستم  یک  در 
حوزه قضایی )اختیار قانونی(، مشوق های اقتصادی، 
همکاری/رقابت، مهارت )منابع انسانی( و جمعیت 
است که تاثیر بالقوه ای بر سیستم پایش و مراقبت و 

برنامه های کنترل و ریشه کنی بیماری دارد. 
تعریف واضح قوانین نقش بسزایی در حل مسائل 
دارد. اگر مباحث قانونی شفاف تعریف نشده  باشند، 
ممکن است اجرای قانون و به طور متناوب اجرای 
برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری با تاخیر مواجه 
شود که این مساله ممکن است هنگامی که غرامت ، 
جریمه و مجازات تنها وسیله برای حذف تعداد 
زیان آورترین  است،  بیماری  آخر  موارد  محدود 
عامل در فاز آخر برنامه ریشه کنی یک بیماری باشد.
مشوق های اقتصادی )یعنی روش هایی برای افزایش 
انگیزه( ممکن است زمانی که طول می کشد تا بیماری 
انگیزه ای  قرار دهند و  گزارش  شود، تحت تاثیر 
برای موافقت با برنامه باشند. موفقیت نهایی برنامه 
ریشه کنی یک بیماری ممکن است به انگیزه های 
پولی بستگی داشته باشد و این انگیزه تنها وسیله 
برای تضمین بهره  برداری از پوشش صددرصدی 

جمعیت و تطابق و اجرای صددرصدی شود.
همکاری و رقابت، عوامل کلیدی در تعیین عملی 
بودن یک برنامه ملی هستند چراکه این پتانسیل 
را دارند که در هر بخشی از طراحی نفوذ کنند. 
برنامه  طراحی  است  ممکن  رقابت  و  همکاری 
کنترل و ریشه کنی یک بیماری را همانند مطابقت 

و پوشش برنامه تحت تاثیر قرار دهند.
تعداد  زیرساخت ها،  این  در  موثر  عوامل  سایر 
آزمایشگاه های خصوصی و دولتی و منابع آنها، 
تعداد حیوانات، مزارع، کشتارگاه ها، گاوداری ها، 

بازار کشتار و موقعیت مکانی آنهاست.

شرایط ایده آل
در شرایط ایده آل، تمامی حقایق در مورد بیماری، 
جمعیت مورد عالقه، اقتصاد و مسایل دیگر مربوط 
به مردم و زیرساخت برای تصمیم گیرندگان شناخته 
شده، در نتیجه آنها می توانند در طول فرآیند کنترل 
بیماری، تصمیم های بهینه بگیرند. با این حال، معموال 
فقط هنگامی به دانش کامل نزدیک می شویم که 
پایان برنامه ریشه کنی است یا زمان بین تشخیص 
بیماری تا اجرای برنامه کنترل به اندازه ای طوالنی 
این  آوردن  به دست  برای  کافی  است که زمان 

دانش وجود دارد.

ابزارها و الزام های رصد و پایش تهدیدهای زیست دامی در ایران

 دکتر محمدحسین فالح
اپیدمیولوژیست

کارشناس سازمان دامپزشکی

می شود،  فوت  به  منجر  آنفلوانزا  هرگاه 
بهداشتی  سیستم  برای  خطر  زنگ های 
کشورها به صدا درمی آید تا زودتر نوع 
ویروس را تشخیص دهند و بتوانند ارتباط 
ویروس را با انسان ها قطع کنند. ویروس های 
آنفلوانزا معموال در افراد سالم کشنده نیستند 
و خطر متوجه کسانی است که از نظر ایمنی 
ضعیف هستند. تعداد این افراد در جوامع 
کم نیست و اگر جلوی شیوع ویروس گرفته 
نشود، شاهد مرگ و میر قابل توجهی در 

جمعیت کشورها خواهیم بود.

ویروس آنفلوانزای جدیدی طی چند سال 
اخیر در پرنده ها دیده شد. این ویروس قابلیت 
انتقال به انسان را داشت و افرادی که در تماس 
با پرنده ها بودند به ویروس آلوده شدند. سپس 
تغییرهایی در ساختار ویروس ها ایجاد شد 
که انتقال ویروس از انسان به انسان دیگر را 
امکانپذیر کرد و باعث شد بیماری جدید و 
جدی آنفلوانزای پرندگان در دنیا مطرح شود.
 H5N1 ویروس آنفلوانزای پرندگان از نوع
بود که در سال 2003 میالدی در مرغ ها و 
پرندگان خانگی بیماری شدیدی ایجاد می کرد، 
ولی در پرندگان مهاجر آبزی وحشی عالئمی 
نداشت و آنها فقط ناقل بودند. این نوع آنفلوانزا 
در انسان ها هم خطرناک بود و تقریبا نیمی 
از انسان هایی که در تماس با پرندگان بودند، 
فوت کردند. این موضوع از این نظر بسیار 
نگران کننده شد که بتواند از انسان به انسان 
منتقل و منشاء پاندمی یا همه گیری در کل 

دنیا شود.
نگرانی از این بابت تمام نشده بود که در 
سال 2009 میالدی آنفلوانزای خوکی که از 
کشور آمریکا منشاء گرفته بود از راه رسید. 
البته آنفلوانزای خوکی بیماری خفیفی ایجاد 
تا 1389  اما طی سال های 1383  می کند، 
آنفلوانزای H5N1 خیلی مساله ساز شد و 
حتی به ایران هم رسید. ورود پرندگان مهاجر 
آبزی از روسیه به تاالب های ایران و تماس 
آنها با پرندگان خانگی باعث شد پرندگان 
شمال کشور ما آلوده شوند و در آن سال ها 
بسیاری از مراکز مرغداری برای جلوگیری 
از انتقال ویروس  به سایر پرندگان و انسان 

تمام مرغ ها را معدوم کردند.
از سال 2013 میالدی به این طرف آنفلوانزای 
جدیدی به نام H7N9 دیده شده که مواردی 
از آن در کشور چین گزارش شده است. 
این نوع آنفلوانزا بسیار خطرناک است و به 
آنفلوانزای فوق حاد شهرت دارد و باعث مرگ 
و میر باالیی می شود. این آنفلوانزا هم بین 
پرندگان شیوع دارد و باز هم انسان هایی که 
با پرندگان تماس داشتند، اولین قربانیان بودند.
آنفلوانزای H5N1 بیشتر جوان ترها را درگیر 
کرد و متوسط سن بیماران 26 سال بود، ولی 
متوسط سن مبتالیان به H7N9 حدود 60 
سال بود. این 2 نوع آنفلوانزا همچنان در 
فصل سرما باعث نگرانی هستند. پرندگان 
آلوده در کشور چین در تابستان به مناطق 
سردسیر سیبری مهاجرت و آنها را هم آلوده 
کردند. با آمدن فصل سرما دوباره مهاجرت 
پرندگان از سیبری کرمان و... شروع خواهد 
باز هم برای مسووالن  این دغدغه  شد و 
بهداشتی کشورمان وجود دارد که پرندگان 
با خود همراه  را   H7N9 ویروس جدید
داشته باشند. گرچه مسووالن دامپزشکی هر 
ساله پایشی را در پرندگان آبزی وحشی انجام 
می دهند تا اگر موردی پیدا شد، خیلی سریع 
اطالع رسانی کنند، ولی خطر بالقوه همیشه با 

آغاز فصل سرما وجود دارد.
مرغداری های ایران طی سال  1383 تا 1389 
خسارت زیادی دیدند. به نظر می رسد دوباره 
ویروس جدید دیگر H7N9 در دنیا دیده شده 
که هنوز معلوم نیست این ویروس به ایران 
رسیده یا نه، ولی همین اطالع رسانی رسانه های 
مختلف و هوشیار بودن کشورها باعث می شود 
در صورت یافتن ویروس، خیلی زود بتوان 
جلوی انتقال را گرفت و بیماری را کنترل 
کرد. مردمی که ارتباط نزدیک تری با پرندگان 
وحشی آبزی دارند هم باید مراقب باشند تا 
این پرندگان را برای خوردن شکار نکنند یا 
اگر قصد این کار را دارند، حتما گوشت پرنده 
را به خوبی بپزند و بهداشت را رعایت کنند. 
مسدود کردن چرخه انتقال ویروس از انسان 
به انسان دیگر مانند ویروس سرماخوردگی 
است. ویروس آنفلوانزا یا سرماخوردگی در 
فصل تابستان هم وجود دارد، ولی به دلیل 
اینکه پنجره ها باز هستند و جریان هوا در 
محیط برقرار است، افراد کمتر به آن مبتال 
می شوند. در این فصل افراد باید سعی کنند با 
هم روبوسی نکنند و دست ندهند. دست های 
خود را بیشتر با آب و صابون بشویند و گاهی 
هم در ساعت هایی از روز پنجره ها را باز کنند 
تا هوا جریان یابد. عالئم آنفلوانزای خوکی یا 
پرندگان مانند آنفلوانزای انسانی است، ولی 
تب، عفونت تنفسی و سرفه باید جدی گرفته 
شود. در مواقعی که آنفلوانزا شدید باشد، 
باید در بیمارستان نمونه گیری از بیمار انجام 
گیرد. پس از آن نمونه به دانشکده بهداشت 
دانشگاه تهران فرستاده می شود. البته آنفلوانزای 
H1N1 باعث فوت نمی شود، ولی در افرادی 
که بیماری زمینه ای مانند ضعف سیستم ایمنی 
و بیماری های قلبی-ریوی دارند و باردار یا 
مسن هستند، احتمال فوت وجود دارد. بهتر 
است افراد در معرض خطر قبل از شروع 

فصل سرما واکسن بزنند.

آنچه باید درباره 
آنفلوانزای پرندگان بدانید

نگاه متخصص بیماری های عفونی
 دکتر حمید عمادی

 عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

ویروس عامل این بیماری از خانواده ارتومیکسی ویریده است. این ویروس خود دارای 
3 نوع C، B، A است. نوع A تحت آنتی ژن های H و N تقسیم  می شود. در آغاز 
ژوییه سال 2005 میالدی، مسووالن دولتی چند کشور گزارش هایی درباره همه گیری 

ویروس H5N1 به سازمان جهانی دامپزشکی )OIE( ارائه کردند. 
در پایان ماه ژوییه روسیه و قزاقستان هم گسترش آنفلوانزای پرندگان را در کشورهای 
خود گزارش و اعالم کردند عامل بیماری، ویروس H5N1 است. در این گزارش ها 

به مرگ چند پرنده مهاجر هم اشاره  شده بود. 
مسووالن در هر 2 کشور علت گسترش این بیماری را ارتباط میان پرندگان آبزی وحشی 
و پرندگان اهلی از راه منابع آبی مشترک می دانستند. در رابطه با شیوع آنفلوانزای پرندگان 
در ایران نیز این احتمال وجود دارد که بیماری از طریق پرنده های مهاجر که در این 
پیدا کرده باشد. اخیرا هم خبرگزاری فرانسه از شیوع  ایران می آیند، شیوع  به  فصل 
بیماری آنفلوانزای مرغی در چند مزرعه واقع در جنوب غربی این کشور و معدوم 
کردن 7 هزار اردک به همین دلیل خبر داد. سازمان دامپزشکی کل کشور ما نیز وجود 
این بیماری را به سازمان دامپزشکی جهانی )OIE( گزارش کرده است. تعداد زیادی 

مرغ نیز معدوم شده است. خوشبختانه اپیدمی در حال کنترل است.
این بیماری حتی در کشورهای اروپای غربی و جنوب شرقی آسیا نیز گزارش شده 
است. عامل انتقال این بیماری پرندگان مهاجری هستند که از کشورهای مدیترانه ای به 
ایران آمده اند. البته تاکنون منشاء اصلی ورود این بیماری به ایران مشخص نشده، اما 

روشن است که ما این بیماری را در ایران داریم. 
تاکنون هیچ گزارشی از انتقال آنفلوانزای H5N1 از پرندگان به انسان گزارش نشده 
است. باید به یاد داشته باشیم که تمامی محققان بزرگ دنیا معتقدند H5N1 احتماال 
بستری برای آنفلوانزای H1N1 است که اگر امتزاجی بین H1N1 و H5N1 رخ 
دهد و به انسان انتقال پیدا کند، فاجعه است و احتماال اپیدمی بعدی آنفلوانزا در سطح 

کره خاکی خواهدبود.

آنفلوانزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسي 
پرندگان است. ویروس های آنفلوانزا دارای 3 
 A هستند. در طیور فقط نوع C و A، B نوع
مي تواند بیماری ایجاد کند. این نوع عالوه بر 
طیور، سایر حیوانات از جمله خوک، اسب و 

همچنین انسان را درگیر می کند.

مخازن بیماری:
پرندگان وحشي و آبزی می توانند بدون اینکه 
خودشان به بیماری مبتال شوند، ویروس های 
آنفلوانزای طیور را با خود جابجا کنند. خوک 
به عنوان میزبان واسط ویروس های آنفلوانزای 

طیور و پستانداران است.

میزبان ها )پرندگان حساس به بیماری(:
شاخدار،  مرغ  بوقلمون،  خروس،  و  مرغ 
پرندگان زینتي، پرندگان وحشي و شترمرغ 

از پرندگان حساس به بیماری هستند.
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بي حالي شدید، پژمردگي و دور هم جمع   .3
شدن گله

کاهش شدید مصرف دان  .4
5. افت ناگهاني و شدید تخمگذاری روزانه

عالئم تنفسي حاد 	.6
سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا 	.7

نحوه انتقال بیماری:
تماس با پرندگان وحشي و پرندگان آبزی  	.1

آلوده
تماس با طیور آلوده  .2

از طریق کفش، لباس، خودرو، آب، دان   .3
و مدفوع و بستر آلوده

سگ و گربه به عنوان ناقالن مکانیکي  .4
تهیه دان از منابع غیرمطمئن، به خصوص   .5

کانون های آلوده
محیط  به  مرغداری  کود  شدن  پراکنده   .6

اطراف
پاکسازی و ضدعفوني نکردن کامل محل   .7
نگهداری مرغ و لوازم و تجهیزات قبل از 

پرورش جوجه

راه های پیشگیری از بیماری:
به  از ورود پرندگان وحشي  جلوگیری   .1
محل نگهداری مرغ از طریق نصب توری 
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به نزدیک ترین پست دامپزشکي

توصیه های مهم بهداشتي:
خودداری از شکار و نگهداری پرندگان  	.1

مهاجر و بومي آبزی
کردن  رها  از  اهالي روستاها  خودداری  	.2
مرغ های بومي و دیگر ماکیان به صورت 
چرای آزاد و نگهداری آنها در مکان های 
سرپوشیده زیرا امکان انتقال بیماری به 
طیور بومي از طریق تماس با پرندگان 
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آشنایی با آنفلوانزای فوق حاد طیور اگر امتزاجی بین H1N1 و H5N1 رخ دهد، 
فاجعه ای به وقوع خواهد پیوست


