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مقدمه
 و گاه جانيديگر نه تنها خسارات بهداشتيبيماري انفلوانزاي فوق حاد پرندگان مانند هر بيماري

رار داده و به  اقتصاد كل دنيا را تحت تاثير خود قببار مي آورد بلكه اقتصاد جوامع و در مواردي 
 مي توان از اين بيماري را. اين بيماري مرز نمي شناسد و به سرعت منتشر مي شود. مخاطره مي اندازد

مي تواند با  از آنبه اصول پيشگيريمتمايز دانست چرا  كه در صورت عدم توجه ها  بيماري ديگر
فات انساني بسياري را موجب تلمانند سه مورد به وقوع پيوسته در قرن گذشته ايجاد پاندمي ديگري 

 جدي خواهد بود كه تلفات حاصل از آن را با آنجاشود در اين صورت خسارات جاني وارد آمده تا 
. سال گذشته مقايسه مي كنند25تلفات ناشي از بيماري ايدز طي 

را بر آن داشته نزديك شدن مرزهاي انتشار بيماري به سرحدات كشور مسئوالن بهداشتي 
احتماليبا اتخاذ تمهيداتي جلوي نفوذ عامل مولد بيماري را به داخل گرفته و از خسارات فراوان است كه 

اگرچه مقابله با اين بيماري ظاهراً بر عهده سازمان دامپزشكي كشور است اما تهديدات . جلوگيري كنند
ش كاركنان حاصل از آن تا آنجاست كه مرزهاي ماموريتهاي صوري سازمانها را در نورديده و نق

.بهداشتي را در جلوگيري از ايجاد سوشهاي قابل انتقال از انسان به انسان پر رنگ تر مي نمايد
توانمند وزارت بهداشت،  اين ضروريات مركز سالمت محيط و كار را به عنوان يكي از بازوهاي

ش رو اطالعات بر آن داشت تا با تهيه مطالب پيدر كنترل محيطي بيماريها درمان و آموزش پزشكي
كامل اما موجزي را با هدف افزايش سطح آگاهي هاي كارشناسان خدوم بهداشت محيط فراهم نمايد تا 
آنان نيز به نوبه خود و همگام و همكار با ديگر همكارانشان در مركز مديريت بيماريها و سازمان 

همچون گذشته در اين مورد راقوه پرداخته و نقش موثر خودلدامپزشكي كشور به مقابله با اين تهديد با
. نيز به انجام رسانند

در تدوين مطالب سعي شده است با استفاده از آخرين منابع معتبر موجود اطالعات مورد نياز 
فراهم نيز دستورالعمل مقابله محيطي با انفلوانزاي فوق حاد پرندگانجهت درك بهتر موارد مندرج در 

ي خود كه بنا بر مقتضيات محلي و با هماهنگي ديگر ارگانها و آيد تا همكاران در تصميم گيري ها
.سازمانهاي درگير انجام خواهد شد از آخرين متدها و روشهاي موجود استفاده كنند

 و ، تخليصدر پايان الزم مي دانم از همكار محترم آقاي مهندس مهرداد ضرابي كه در ترجمه
 موفقيت روزافزون همكاران شاغل در سراسر كشور وده،تدوين مطلب حاضر تالش نموده اند تشكر نم

.را از خداوند سبحان مسئلت نمايم

دكتر مصطفي غفاري
رئيس مركز سالمت محيط و كار
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كليات
يكي از بيماريهاي ويروسـي بشـدت مسـري        (HPAI)پرندگانآنفلوانزاي فوق حاد    

 از بـدون  متنـوعي را ينشانه هاي كلينيكـ ،آنهاميان گونه هاي مختلف  كه است ماكياندر
. ايجاد مي كندعالمت تا بشدت مرگبار 

طـاعون   يـا  انفلوانزاي حـاد ماكيـان   عنوان تحت رابيمارياين 1955از سال اگرچه 
 توصـيه گرديـد كـه بايـد از نـام           1981 اما در همايش بين المللي سـال         مي ناميدند مرغان

. استفاده شودHPAIپرندگانانفلوانزاي فوق حاد 
ــر ــد بيمــاريوس وي ايــن خــانواده از .  از خــانواده  ارتوميكســوويريده اســتمول

ام ـــــ  بـه اقس   دروني خـود   هاي نيك نوكلئو پروتئين  براساس ويژگيهاي آنتي ژ   ويروسها

A  ،BوC   تنها گروه    تاكنون.  تقسيم مي شوند "A"    از ماكيان جداسازي   را   اين ويروسها
. كرده اند

(WHO 2005) تي ژنهاي سطحي آنويروس انفلوانزاي مرغي و آن

 ميـزان   ، از جملـه فاكتورهـايي هسـتند كـه         ويژگي هاي ژنتيكي ويروس وگونه ميزبان     

H7يـا H5تنها ويروسهاي داراي آنتـي ژن  .  را مشخص مي كنندعامل بيماري بيماريزايي  

)1(.نمايندال مي ــمبتHPAI به  رامرغان

بيماري براي اولين بار در . استردار  از اهميت بيشتري برخوH5N1در آسيا ويروس 
كه پس از آن با بروز طغيان در هنگ كنـگ           بروز كرد ) 1996در سال   (جمهوري خلق چين  

 بيمـاري در بسـياري از       هـم اكنـون   .  ادامه يافـت   2003 و   2002،  2001،  1997در سالهاي   
لق كشورهاي آسيايي شامل كامبوج، اندونزي، ژاپن، جمهوري كره، جمهوري دمكراتيك خ          

.پراكندگي يافته استيتنام  ، تايلند و و(H5N2)الئوس، جمهوري خلق چين و در تايوان

 شيوع دارد هدف كلي، ريشه كن كردن ويـروس          HPAIدر مناطق يا كشورهايي كه      
درك كامـل از   بـا   بايـد  كنتـرل بيمـاري  امـا اسـتراتژي   . و بازيابي صنعت مرغداري اسـت   

نقـش مخـازن بـالقوه عفونـت و         . س انتخـاب گـردد    اپيدميولوژي بيماري و اكولوژي ويرو    
 از اهميـت    ،ساختار و روش عملكرد صنعت مرغداري در مناطق در معرض تاثير بيمـاري            

ــت  ــوردار اس ــي برخ ــوص    . خاص ــم در خص ــواالت مه ــياري از س ــر بس ــال حاض در ح

اما پيمايشـهاي انجـام شـده در        . بدون پاسخ باقي مانده است    H5N1HPAIاپيدميولوژي  
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 را در گونـه هـاي ماكيـان         N و   Hان حضور تمام ساب تايپهاي شناخته شده        سراسر جه 
.  نشـان داده اسـت     ) فصلي و جهـاني     مهاجرت از جمله گونه هايي كه داراي الگوهاي      (آزاد  

  آلوده ساخته اند     H5N1بسياري از گونه هاي ماكيان را بصورت آزمايشي با ويروسهاي         
شـده   مشـاهده     مورد آزمايش  در پرندگان  در موارد محدودي سير تحول بيماري       فقط اما

اسـت بـه   حساسيت به اين بيماري بر حسب گونه و سوش عامـل بيمـاري متفـاوت     . است

بـا عالئـم    لزوماً منجر به ظهور بيمـاري  H5N1HPAI  با ويروس پرنده آلودگيطوريكه
رد  برخـي از مـوا  همچنين مطالعات اپيدميولوژيك نشـان داده انـد در        . نخواهد شد كلينيكي

)2(.كرده اندايفا به ماكيان اهليرا H5N1ويروسپرندگان وحشي نقش ناقل

راههاي انتقال بيماري در ميان پرندگان
برخـي  . يكسـان نيسـت  AIشدت مسري بودن در ميان سوشهاي مختلـف ويـروس       

نيز  گله و دردن ش با پاساژ  امادارندويروالنس باال قابليت سرايت كميداراي ويروسهاي 
در ساليان . پيدا كندافزايش   مي تواند  قابليت سرايت و پاتوژنيسيته آنها در ميزبان      فيلددر  

اوليه قرن گذشته نقل و انتقال مرغ زنده در بازار اصلي ترين راه اپي زئوسي بيماري هاي  
عفوني بود اما با محدود شدن و اعمال كنترل بر نقل و انتقال پالت هـاي زنـده و همچنـين            

 اين راه از انتقال بيماريهاي عفـوني اهميـت خـود را از دسـت داده           ،بهداشتيارتقاي سطح   
در . افراد و اشياي آلوده اصلي ترين راه انتقال عفونتها هسـتند         است بطوري كه هم اكنون      

 در ميـان گلـه بـه طـرق زيـر            پرنـدگان ساليان اخير انتشار ويروس انفلوانزاي فـوق حـاد          
:صورت مي گيرد

)از جمله پرندگان واكسينه شده( حركت پرندگان آلوده-

 انسان در انتقال مواد غذايي، افراد، تجهيزات و وسايط نقليـه بـه داخـل يـا                  اقدام-
)1(.خارج از اماكن آلوده به مدفوع  و ترشحات آلوده

 در طيوركنترل بيماري
 با كاستن از ميزان ويـروس در چـرخش ميـان ماكيـان و در مـزارع                  HPAIكنترل  

 اقــداماتي هماننــد كشــتار كلــي ماكيــان، پاكســازي، ضــد عفــوني و  .محقــق خواهــد شــد
اقـدامات ديگـري مثـل      . واكسيناسيون مي تواند ميزان ويروسهاي موجود را كـاهش دهـد          

كنترل نقل و انتقاالت، افزايش ايمني زيستي مرغداريها و واكسيناسـيون مـوانعي را ميـان                
.ماكيان غير آلوده و كانون آلودگي بوجود مي آورد
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هنگـام  شناسـايي زود . اسـت ظارت و پايش بيمـاري كليـد پيشـگيري و كنتـرل آن         ن
قوه را بسـرعت مشـخص   ل مشـكل بـا  هـر  وجود  هدفمند آن  پايشهجوم ويروس از طريق     

.خواهد نمود

طراحـي   بايد بر اسـاس راههـاي اصـلي گسـترش ويـروس             AIاستراتژيهاي كنترل   

 ترشحات دسـتگاه تنفسـي ماكيـان     اساساً از راه فضوالت وHPAI H5N1ويروس . شود
انتقال بطور معمول از راه تماس مسـتقيم بـين پرنـدگان و             . آلوده به محيط وارد مي شود     

تماس با ويروسهاي موجود بر روي لباس، كفشها، ابـزار و غيـره يـا از راهـي نـادرتر از                  
.طريق ذرات معلق در هوا انجام مي گيرد

ميرند بدين لحاظ ويروس را تنهـا در   بسرعت مي HPAI H5N1 هاي آلوده به مرغ
در .  دفـع مـي كننـد      - سـاعت  48 معموالً كمتـر از      -مدت زمان كوتاه ميان آلودگي و مرگ        

. روز يا بيشتر انجام مي گيرد7ي عوض دفع ويروس در اردكهاي آلوده ط

 ضمن اينكه استHPAIمواد مدفوعي ماكيان آلوده راه اصلي گسترش ويروسهاي 
 به ايفا مي كنند در گسترش بيماري  رامواد مدفوعي نقش مهمياين لوده به لباس و ابزار آ

 بـراي جلـوگيري از آلـوده شـدن ابـزار و تجهيـزات و        اقـدامات ويـژه اي    همين دليل بايـد   
در نظـر   بـه داخـل مرغـداريها        با لباس و كفش آلوده     همچنين براي ممانعت از ورود افراد     

.گرفت

تمـاس كوتـاه مـدت بـا اشـعه          . جـان نيسـتند    سـخت    AIدر بياني كلي ويروسـهاي      
فرابنفش، از دست دادن آب، دترجنتها و ضدعفوني كننده هاي معمول بسادگي موجب غير  

اما در صورتي كه ويروس داخـل مـواد آلـي مثـل مـدفوع قـرار             . فعال شدن آنها مي شود    
.داشته باشد اثرات ويروس كشي اين عوامل كاهش مي يابد

 در   بطوريكـه  پرندگان با كاهش دما افزايش مي يابـد       وانزاي  ويروسهاي انفل پايداري  
 روز پايدار مانـده و عفـونتزايي خـود را       35 درجه سانتيگراد به مدت      4 در دماي    مدفوع و 

 روز پايدار   4 درجه سانتي گراد تنها      25در دماي   اين ويروسها   حفظ مي كنند در حالي كه       
ي كـرده ،     روز پايـدار   30 ويروسـها    در آب و در دماي صفر درجـه سـانتيگراد         . مي مانند 

. روز كاهش پيدا خواهد كرد4 درجه به 22عفونتزا باقي مي مانند اين زمان در دماي 
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اما كليـه ويروسـهايي كـه    .  موجود در آسيا ناشناخته است H5N1منشا ويروسهاي   

H5N1 ويروس فعليدر شرايط . تاكنون جداسازي شده اند از نوع شديداً عفونتزا بوده اند        

 را آلوده مـي كنـد بشـدت عفـونتزا بـوده،         كشورهاي آسيايي  ماكيان موجود در مزارع   كه  
.د باقي مي گذارتاثير شديد و سريعي را بر جمعيتهاي حساس مرغها

: عبارتند ازHPAIروشهاي اساسي و مناسب براي پيشگيري، كنترل و ريشه كني 
o آننظارت موثر بر بيماري براي كشف و گزارش سريع طغيان
oافزايش ايمني زيستي مرغداريها و اماكن مشابه
o                 كنترل نقل و انتقال پرندگان و محصوالت آلوده بـه ويـروس از جملـه اعمـال

كنترل در حدفاصل  مناطق آلوده و غير آلوده
oايجاد تغيير در روشهاي توليد به منظور كاهش خطر
oبتالنابود سازي جمعي، سريع و انساني ماكيان آلوده و در معرض خطر ا
o       امحاي اجساد و مواد بالقوه عفونتزا به شيوه اي ايمن و از نظر محيطـي قابـل

قبول
oكاربرد درست واكسيناسيون

به كارگيري هر كدام از شيوه هاي  فوق به تنهـايي بـراي دسـتيابي بـه پيشـگيري،                    

رود اين روشها بايد در تركيب با يكديگر بكار         .  كفايت نمي كند   HPAIكنترل يا ريشه كني     
ينظـارت  اقداماتو براي اطمينان از كشف زود هنگام و پاسخ سريع به حمله ويروس بايد          

 بهداشـت   حفـظ آموزش بهداشت نيز بـراي كمـك بـه كنتـرل بيمـاري و               . الزم لحاظ گردد  
)2(.عمومي موثر خواهد بود
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العمل سازمان دامپزشكي كشور در خصوص نحوه برخورد با گله دستور

H5,H7) آلوده به آنفلوانزاي فوق حاد طيورهاي مشكوك و  )

تعاريف: الف
: واحد مشكوك-1

: ميگردد كه داراي عالئم ذيل باشدواحد مشكوك به واحدي اطالق
انتشار ناگهاني بيماري در گله. 1-1
بيحالي شديد، پژمردگي و دور هم جمع شدن گله. 2-1
كاهش شديد مصرف دان. 3-1
د توليد روزانهافت ناگهاني و شدي. 4-1
)روزانه%3در گله گوشتي تلفات بيش از (شروع ناگهاني تلفات با روند افزايشي روزانه . 5-1

در اين صورت الزم است اداره كل دامپزشكي استان نسبت به گزارش و نمونه برداري و 
مل الع قرنطينه اي را برابر دستور–ارسال آن به سازمان دامپزشكي اقدام و عمليات بهداشتي 

.  نماينداعمالهاي ارسالي 
 كانون آلوده-2

كانون آلوده به كانوني اطالق ميگردد كه نمونه هاي ارسالي با يكي از آزمايشات ذيل مورد 
تأييد قرار گيرد 

جداسازي ويروس. 1-2

2-2RT- PCR. 

3-2 . HI روز10-14 در صورت لزوم با دو نوبت نمونه گيري و آزمايش سرمي با فاصله 
ي است در اولين كانون، جداسازي ويروس ضروري است و در موارد بعدي كانون، مثبت بديه

-RTبودن در  PCR يا HI كفايت ميكند 
 منطقه آلوده-3

به منطقه اي اطالق ميگردد كه حداقل يك كانون آلوده به تشخيص قطعي رسيده باشد در 
 دچار تلفات فزاينده و يا افت در اين منطقه) طيور صنعتي، سنتي(صورتيكه مرغداريهاي موجود 

 كيلومتري 1بدون انجام آزمايشات مربوطه همراه با نمونه گيري تا شعاع . توليد ناگهاني باشد
 كيلومتري قرنطينه و در صورت وجود عالئم معدوم خواهند شد و منطقه 5معدوم و تا شعاع 

يه يا ه شرايط نسبت به تخلبديهي است در مرغداريها تا شعاع فوق بسته ب.آلوده اعالم ميگردد 
. معدوم سازي اقدام ميگردد

اصول كلي : ب
 تشكيل اكيپ مراقبت فعال يا بيماريابي شامل دكتر دامپزشك و كاردان دامپزشك جهت -1
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بررسي و مراقبت بيماري و اخذ نمونه 
 تشكيل اكيپ امحاء و معدوم سازي ويژه در هر شهرستان شامل دكتر دامپزشك، كاردان -2
)ترجيحاً از كارگرهاي همان مرغداري بكار گرفته شوند( امپزشك و چند كارگرد
 تجهيز اكيپ مراقبت و امحاء و معدوم سازي به وسائل ايمني شخصي از قبيل ماسك، عينك، -3

...)چكمه، كاله، لباس و 
 متري كانون بيماري500 توقف وسائط نقليه در -4
فارم بدون مجوز دكتر دامپزشك اكيپ امحاء و معدوم  قرنطينه كامل فارم و منع خروج از -5

سازي
 منع ورود افراد متفرقه به فارم-6

 درموارد مشكوك و "منطقه مشكوك به آلودگي با ويروس آنفلوانزاي مرغي" نصب تابلوي -7

500 در موارد تأييد شده در فاصله " منطقه آلوده به ويروس آنفلوانزاي مرغي"نصب تابلوي 

واحد تحت كنترل "ي جاده منتهي به مرغداري و همچنين نصب تابلو مبني بر  متر100و 

 در درب ورودي به مرغداري"قرنطينه 
 معدوم و امحاء طيور گله آلوده، ضايعات و دان مصرفي در محوطه فارم و در عمق حداقل -8
 متري سطح زمين و حداقل يك متر باالتر از سطح آب زيرزميني بايد باشد5/2
 بستر قبل از سوزاندن يا كمپوست كردن، بايد ضدعفوني شود سطح-9

 ويروس آنفلوانزا نسبت به بسياري از ضدعفوني كننده ها خصوصاً نسبت به تركيبات -10
كه بسته به . پراكسيد ، فنلي، تركيبات چهارتايي، گلوتارآلدئيدها و مواد قليايي حساس است

.موارد مصرف انتخاب گردد
 كيلومتري از مركز كانون آلوده تا اطالع ثانويه و 5 جوجه ريزي تا شعاع  جلوگيري از-11

ون رفع ممنوعيت كان
:آمادگي قبل از وقوع بيماري:ج
 تمام مواد و وسايل الزم بويژه وسائل حفاظت شخصي از قبيل لباس سراسري، ماسك -1

) راي كفشيا پوشش پالستيكي ب(مخصوص، وسائل حفاظت چشم، دستكش و چكمه الستيكي 
. بايد از قبل آماده باشد

 تهيه مواد ضدعفوني كننده مؤثر-2
قه به محوطه عمليات از ورود افراد متفر( نيروي انساني آموزش ديده در حداقل ممكن -3

)جلوگيري شود
:شيوه هاي اجرايي حذف گله آلوده: د
. خل سالن از بين برد ابتدا با شيوه مناسب بايد كليه طيور موجود را حتي المقدور در دا-1

در مورد طيور بومي و تعداد . شيوه كشتن طيور با توجه به تعداد موجود گله صورت ميگيرد
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 و يا گاز CO2در مقياس بيشتر ميتوان از گاز . كم با جابجايي گردن ميتوان پرنده ها را كشت
. خروجي از موتورهاي احتراقي و همچنين از فنوباربيتال سديم استفاده كرد

)  سي سي فرمالين40+ گرم پر منگنات 20 (1:2 استفاده از گاز فرمالين پرمنگنات به نسبت -2
.همزمان با افزايش دماي سالن و جمع كردن جوجه ها در محوطه محدود داخل سالن

 دقيقه محيط را 30 كيلوگرم در يكهزار متر مكعب در مدت زمان 5/17 به ميزان CO2 گاز -
 دقيقه مرگ براي طيور اتفاق مي افتد 15اشباع و در مدت زمان 

در طي چهار ساعت باعث عدم هوشياري )  ميلي ليتر55 ميلي گرم در 80( فنوباربيتال سديم -
. شده و با قرار دادن در كيسه هاي پالستيكي خفه ميشوند

ر حين كشتار گله بمنظور جلوگيري از پراكنده شدن ضايعات، تمام درها و پنجره ها بايد  د-3
.مسدود و تهويه ها خاموش شود

...  از دسترسي پرندگان وحشي و جانوران موذي و همچنين حيواناتي نظير سگ و گربه و -4
. در حين عمليات به فارم بايد جلوگيري شود

كليه موادي كه قابل ضدعفوني كردن نيستند از قبيل پرنده هاي  از بين بردن مؤثر و فوري -5
مرده، تخم مرغ، بستر، كود، الشه هاي تازه و منجمد، ابزار وسايل پس از قرار دادن آنها در 

.كيسه هاي پالستيكي غير قابل نفوذ ضروري است
رت  از بين بردن ضايعات با شيوه هاي دفن كردن، كمپوست كردن و يا سوزاندن صو-6

آهك (بهترين شيوه براي كود و بستر و دان كمپوست كردن بهمراه هيدروكسيد كلسيم . ميگيرد
است فبل از جابجايي كود و دان جهت كمپوست يا دفن كردن بايد سطح بستر را ) زنده

. ضدعفوني و آنها را در كيسه هاي پالستيكي غير قابل نفوذ قرار داد
و امحاء الشه طيور و دفن كردن آنها پس از قرار دادن در ارزانترين شيوه براي معدوم نمودن 

 متري از سطح زمين و حداقل يك متر 5/2كيسه پالستيكي غير قابل نفوذ فاصله در عمق حداقل 
باالتر از سطح آب ميباشد در اين خصوص حداقل حمل و نقل بايد انجام شده و در نزديكترين 

بديهي است براي اليه زير الشه ها و اليه ..  شوندفاصله به آشيانه ها در داخل مرغداري دفن
بعد از دفن يا كمپوست مواد دفعي بايد بگونه اي . روي الشه ها از آهك زنده استفاده ميشود

در . به آن دسترسي نداشته باشد... پوشانده شوند كه هيچ حيواني اعم از پرندگان و سگ و 
.شده صورت گيردصورت امكان سوزاندن الشه ها در گودالهاي حفر 

 ماه دستكاري4هاي دفن شده حداقل  روز و الشه 60 بستر و دان كمپوست شده حداقل تا -7
.نشود

 پس از دفن الشه ها و ساير وسايل غير قابل ضدعفوني مثل لوازم كاغذي و چوبي، و نيز -8
كمپوست كردن بستر، شستشو و ضدعفوني كردن ساختمان و وسائل موجود با ضدعفوني 

نده هاي وسيع الطيف مؤثر الزامي است قبل از ضدعفوني كردن، برس زدن، شستشو با مواد كن



انفلوانزاي فوق حاد پرندگان براي كارشناسان بهداشت محيط يط و كارمركز سالمت مح

١٠

توجه . پاك كننده بمنظور حذف مواد آلي از سطوح آشيانه، لوازم وسائط نقليه بايد انجام شود
بخاطر داشته باشيد كه ويروس آنفلوانزا . ويژه اي به رفع آلودگي سالن از بستر مبذول گردد

. روز در كود زنده ميماند104 درجه سانتيگراد و 4ر  روز د35
 ويروس آنفلوانزا ممكن است از طريق لباس، كفش، قفس حمل طيور، شانه تخم مرغ، كيسه -9

وسائل فوق بايد ضدعفوني شود و در صورتيكه قابل ضدعفوني نيست 0دان منتقل شود لذا 
ئروسل بويژه براي ضدعفوني معدوم شود استفاده از ضدعفوني كننده هاي مؤثر بشكل آ

 از گاز كردن هواكش ها و ابزارهاي مشابه مناسب است براي ضدعفوني كردن لوازم برقي بايد
. فرمالدئيد استفاده شود

:ساير اقدامات: و
 اكيپ مذكور بايد از وسائل محافظت كننده مثل ماسك هاي تنفسي، عينك، لباس سرتاسري، -

 كند و لوازم و وسائل در صورت آلودگي شديد معدوم دستكش و چكمه الستيكي استفاده
. شوند در غير اينصورت در پايان عمليات ضدعفوني شود

 تعويض كامل پوشش كليه افراد اعم از پرسنل اكيپ، پرسنل فارم در محل فارم همراه با -
شستشوي مناطقي از بدن كه فاقد پوشش ميباشد با آب و مواد ضدعفوني و پاك كننده و دوش

گرفتن افراد مزبور در اولين فرصت 
... اكيپ و - ضدعفوني وسيله نقليه مرغدار-
... ضدعفوني خانه هاي كارگري، دفتر فارم و -
 تهيه صورتجلسه مربوط به معدوم سازي و دفع الشه و ضايعات آن بطور كامل-
بوده اند حداقل بمدت  اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تماس كليه افراديكه در تماس با فارم آلوده -
 روز با كليه واحدهاي غير آلوده مرتبط با صنعت طيور 3

زنبور عسل و كرم ابريشمر دفتر مبارزه با بيماريهاي طيو

)3به نقل از سايت سازمان دامپزشكي كشور منبع شماره (
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 و انسانپرندگانانفلوانزاي 

 در بخشهايي از آسيا تبعات H5N1پرندگانطغيان اخير بيماري انفلوانزاي فوق حاد 
 و اقتصاد آنها را تحـت       سنگيني را براي بخش كشاورزي كشورهاي درگير بوجود آورده        

در دو كشور ويتنـام   مرگ و مير باال     ميزان موارد انساني بيماري با   .  است تاثير قرار داده  
مي توان . موجب طغيان گسترده بيماري در ميان طيور گرديده استبروز كرده و و تايلند 

طغيان بيماري در ميان طيور به كشورهاي ديگر سرايت كنـد  حدس زد كه در صورتي كه     
تاكنون تعداد افرادي كه بـه ايـن        . انساني بيماري را نيز بتوان در اين كشورها يافت        موارد

بيماري مبتال شده اند در مقايسه با تعداد پرندگان مبتال كـه در محـدوده بسـيار وسـيعي                   
 اند بسيار ناچيز بوده است اين واقعيت نشان مي دهد كه ويروسهاي سـوش               منتشر بوده 

H5N1چندان بسادگي نمي توانند موجب ابتالي انسان شوند  .
 امـا ادامـه      به انسان بيمـاري گـزارش نشـده اسـت            ردي از انتقال انسان   تاكنون مو 

 شود  س ساب تايپ جديدي از ويرو     موجب ظهور حضور بيماري در ميان طيور مي تواند        

بـه سـرعت جهـش    H5N1 چرا كـه  )4(. داشته باشد راكه توانايي انتقال از انسان به انسان    
كرده و مي تواند ژنهاي ديگر سوشهاي انفلوانزا از جمله ويروس انفلوانزاي انساني را در               

  گفته و زمـاني بوقـوع   Antigenic Shiftبه اين حالت در اصطالح . ژنوم خود وارد نمايد
ه سلولهاي ميزبان با دو ويـروس از نظـر آنتـي ژنيـك متفـاوت آلـوده شـده                   مي پيوندد ك  

 در قـرن    .خواهـد بـود    نزديـك   در اين صورت آغاز ظهور يك پانـدمي انفلـوانزا          )5(.دنباش
 مولـد   نوتركيـب  ويروس،گذشته سه پاندمي انفلوانزا به وقوع پيوست كه در هر سه مورد       

 يـك ويـروس   ووس انفلـوانزاي انسـاني   يك ويرميانAntigenic Shiftحاصل بيماري 
.بوده استانفلوانزاي پرندگان

راههاي انتقال بيماري به انسان
انسـان از راه تمـاس      .  ايجاد يك بيماري زئونوز مـي كنـد        H5N1پرندگانانفلوانزاي  

 مثل افراديكه در -HPAI آلوده به ويروسهاي  پرندگان بيمار و يا كار در محيطنزديك با
آلودگي از راه تماس   .  به بيماري مبتال مي شود     -ي ماكيان آلوده كار مي كنند     كشتارگاهها

اگرچه هيچ  .  انتقال نمي يابد    و يا مصرف آنها    )مثل گوشت و تخم مرغ    ( محصوالت آلوده  با
شاهدي مبني بر انتقال ويروس موجد بيماري در ميان مردم وجـود نـدارد امـا مسـئوالن                  

 بتواننـد   HPAI و ديگر ويروسـهاي موجـد        H5N1س  بهداشت عمومي از اين امر كه ويرو      
 بـروز پانـدمي انفلـوانزا در        موجـب  يافته و در نتيجه    بسادگي از فردي به فرد ديگر انتقال      
)2(.انسان شوند اظهار نگراني مي كنند



انفلوانزاي فوق حاد پرندگان براي كارشناسان بهداشت محيط يط و كارمركز سالمت مح

١٢

 و امنيت غذاييپرندگانطغيان انفلوانزاي فوق حاد 
 بيمـاري    اين  بروز طغيان  به عنوان قاعده اي كلي در هنگام      سازمان جهاني بهداشت    

توصيه مي كند كه همه انواع گوشت باالخص گوشت مرغ بايد بطور كامل پخته شوند بـه                 
70 دروني آن بايـد حـداقل بـه    هاي همه  قسمتهاي گوشت از جمله بخش دماي صورتي كه 

 از اين دما ويروس انفلوانزا را مي كشد و به اين ترتيب مي توان            . درجه سانتي گراد برسد   
)6(.بود مطمئن گوشت مرغفمصر

 آن يـا روي پوسـته  تخـم مـرغ   درون   مي تواند پرندگانهمچنين ويروس انفلوانزاي    
ن نيز متوقف مي شـود امـا         ابتالي مرغ به بيماري تخمگذاري آ      البته با . وجود داشته باشد  

تخم مرغهايي كه در مراحل اوليه بيماري گذاشته شده باشند مي توانند در زرده يا سفيده       
، در كشورهاي در معرض تاثير بيماري      لذا   )7(و نيز بر روي پوسته داراي ويروس باشند       

.بايد به مردم توصيه نمود كه تخم مرغ را قبل از مصرف بخوبي بپزند
البته تا به امروز مطالعات اپيدميولوژيكي هيچ رابطه اي را ميان بروز موارد انساني              

شواهد متقنـي وجـود      نشان نداده اند ولي      هاو مصرف محصوالت غذايي توليدي مرغداري     
 و آماده سـازي     كشتاردارد كه حاكي از در معرض خطر قرار داشتن كساني است كه در              

كـه  مواردي وجود دارد كه در آنهـا افـرادي        . مرغهاي آلوده براي مصرف مشاركت دارند     
بـه بيمـاري     پرداخته انـد     پخت كرده يا به آماده ساختن آن براي         كشتارپرندگان آلوده را    

را ميل كرده بودند هرگـز       كه غذاي آماده شده       اي مرگبار دچار شده اند اما افراد خانواده      
.نشدند مبتال به بيماري
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 در توصيه سازمان جهاني بهداشت براي آماده سازي گوشت مرغ جهت مصرف
شرايط بروز طغيان در بيماري

:  پيشگيري از آلودگي-1
.شته شود گوشتهاي پخته شده يا آماده براي پختن جدا نگهدا خام از مرغ گوشت-
 هرگز از يك تخته گوشت يا چاقو براي آماده سازي گوشت خام، پختـه شـده يـا                   -

.دشوآماده براي پختن استفاده ن
. زده نشود  بدون شستن دستها هرگز به غذا چه پخته شده و چه خام دست-
 قبـل از طـبخ در آن       مـرغ  داخل ظرفي كـه    پخته شده در      مرغ  از قرار دادن گوشت    -

.دشوقرار داشته خودداري 
:شود طبخ  كاملبايد بطور غذا -2
به اين منظور بايـد     .  غير فعال مي كند     را  پخت كامل غذا ويروسهاي موجد بيماري      -

 درجـه سـانتي     70 كه تمام قسمتهاي گوشت حداقل بـه دمـاي           حاصل شود اطمينان  
 كـه هـيچ بخشـي از گوشـت بـه رنـگ        شـود د توجـه    همچنين باي . گراد رسيده باشد  

.صورتي باقي نمانده يا شيره صورتي رنگ نداشته باشد
:دكافي به عمل آي در مورد تخم مرغ دقت -3
 پاتوژنهـايي نظيـر ويـروس مولـد         خـود  تخم مرغ مي تواند روي پوسته يا داخـل           -

.انفلوانزاي مرغي را حمل نمايد
 دسـتها بـا آب و صـابون         سـپس شـده، شسته   آب و كف   يد با  پوسته تخم مرغ با    -

.دنشوشستشو 
. كه زرده روان يا شل نباشدپخته شود تخم مرغ بايد بصورتي -
 از خوردن تخم مرغ بصورت اصطالحاً عسلي يا بكار بردن آن در مواد غذايي كه                -

. شود خودداريجداً) پخته نمي شوند(بصورت خام مصرف مي شوند 
:گردد نظافت رعايت -4
 بايسـتي   پس از كار با گوشت مرغ خام و يـا گوشـت خـام از انجمـاد بـاز شـده،                     -

)6(.داده شوددستها، كليه سطوح و ظروف كامالً با آب و ماده پاك كننده شستشو 
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اهداف مراقبت انفلوانزاي پرندگان در انسان
)8لوانزاي پرندگان در انسان منبع شماره براساس دستورالعمل كشوري مراقبت انف(

پيگيري موارد احتمالي آلودگي در انسان و هوشيار كردن نظام بهداشتي-1

 در پرندگانHPAIانجام اقدامات الزم بالفاصله پس از بروز -2

 از انسان به انسانAI H5N1پيگيري احتمال تغيير روند انتقال انفلوانزاي-3

ه به وسيله واكسن و داروانجام به موقع اقدامات پيشگيران-4

رعايت اصول محافظتي در كاركنان شاغل در مرغداريها-5

ثبت و گزارش موارد مشكوك انساني-6

درمان موارد مشكوك انساني-7

افراد تحت مراقبت انفلوانزاي پرندگان
 به عنوان يك عامل بيمـاريزا در انسـان و   A/H5در ايران كه هنوز موارد انفلوانزاي       

بت و گزارش نشده است مراقبت بيماران براسـاس مـوارد انفلـوانزا در              جمعيت حيوانات ث  
ويتنـام،  ( از مناطق اندميك بيماري در پرندگان پرندگان و بخصوص مرغداريها و افراديكه       

چين، الئوس، تايلند، كامبوج، اندونزي، كره، ژاپن، مالزي، مغولستان، پاكسـتان، روسـيه و              
لـذا بـروز بيمـاري در    .  كرده اند انجـام مـي گيـرد   مراجعت) 2005قزاقستان تا ماه مارس   

.مرغداري ها بر اساس گزارشات اداره كل دامپزشكي استان پيگيري مي شود

افراد مشكوك به ابتال 
افراد داراي عالئم باليني بيماري حاد تنفسي بدون علت مشخص•

.افرادي كه به دليل بيماري حاد تنفسي بدون دليل مشخص فوت نموده اند•

رگران مزارع ماكيان اهلي و خوك و ساير دست اندر كاراني  كه آنها را مي گيرند و كا•
در قفس مي گذارند يا حمل مي كنند، افرادي كه پرندگان مرده را معـدوم مـي كننـد و                    

.همچنين افرادي كه در مغازه هاي فروش حيوانات زنده كار مي كنند
افراد شاغل در كشتارگاههاي طيور�
ل مشابه كه با ماكيان اهلي زنده يا اخيراً كشته شـده سـر و كـار                 آشپزها و مشاغ  �

.دارند
فروشندگان پرندگان دست آموز�

افراد ساكن در مناطقي كه مرگ ماكيان خانگي و پرندگان وحشي بـيش از حـد مـورد                  •
.انتظار اتفاق افتاده است
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ور در سابقه مسافرت به كشورهايي كه طغيان آنفلـوانزاي فـوق حـاد طيـ           ) افرادي كه (•

 احتماالً منظور كامبوج بوده     [ويتنام، چين، الئوس ، تايلند، كمبوجيه     (آنها گزارش شده    

 بـا  )دارنـد  ( روز قبل از بروز عالئم بيماري    10) ، اندونزي، كره، ژاپن و پاكستان     ]است
)8(شرايط ويژه مندرج در دستورالعمل كشوري مراقبت انفلوانزاي پرندگان در انسان

صوص پاندمي انفلوانزااطالعاتي در خ
زماني اتفاق مـي افتـد كـه يـك          پاندمي انفلوانزا   . طغيان جهاني بيماري است    "پاندمي"

 در جمعيتهـاي انسـاني ظهـور نمايـد، موجـب           "A"ويروس جديد انفلوانزا از سـاب تايـپ         
.  بسادگي از فردي به فرد ديگر سرايت نمايد نيز بتواندبيماري جدي در افراد مبتال شود و 

. دمي بيماري با ابتالي فصلي به بيماري يا همان اپيدمي بيماري انفلوانزا متفاوت اسـت              پان
 كه معموالً در ميـان      كنند ساب تايپهاي ويروس ايجاد مي        دسته از   آن راطغيانهاي فصلي   

توسـط سـاب    د در حاليكـه طغيـان پانـدميك         نجوامع انساني موجب بروز بيماري مي شو      
يي كه هرگز در ميان جمعيتهاي انساني در چرخش نبوده و يا       تايپهاي جديد يا ساب تايپها    

 پانـدميهاي گذشـته     .مدتهاي مديدي در ميان مردم در چرخش نبوده اند ايجـاد مـي شـود              
انفلوانزا موجب ابتالي وسيع انسانها، بروز مرگ گسترده در ميان مبتاليـان، نارسـاييهاي        

)9(.اجتماعي و خسارات اقتصادي گسترده اي شده است
 نشـود در    حـاد  موجـب گسـترش جهـاني بيمـاري          ممكـن اسـت   البته پاندمي بيمـاري     

صورتيكه سرعت تكثير ويروس نوتركيب آنقدر زياد باشد كه سيستم ايمني انسان نتوانـد   

 پاندمي بـا بيمـاري شـديد و     "بياموزد" و شيوه مقابله با آن را        خود را با آن همخوان كند     
طوري كه در طي يكسال تلفـاتي بـيش از آنچـه كـه              مرگ و مير فراوان ايجاد خواهد شد ب       

اپيدميولوژيسـتها  .  سال وارد آورده اسـت بـه وجـود مـي آورد    25 در طي  "ايدز"بيماري  
اخطار مي دهند كه در صورت بروز پاندمي جديد بيماري از هر سه نفـري كـه روي كـره            

دي از اين افراد بايـد      زمين زندگي مي كنند يك نفر به انفلوانزا مبتال مي شود، كه تعداد زيا             
بيماري در اين حالت ديگر نه ملتـي  . بستري شده و دهها تا صدها ميليون نفر خواهند مرد   
.مي شناسد و نه ميان نژاد يا مذهب تفاوت قائل است

دانشمندان نمي توانند پيش بيني كنند كه كدام سوش از ويـروس انفلـوانزا مـي توانـد                  
نساني گردد اما مـي تواننـد اخطـار كننـد كـه ظهـور          موجب بروز پاندمي در ميان جوامع ا      

البته سـوش   ) 10(.پاندمي جديد محتمل است و شرايط موجود براي وقوع آن مساعد است           

H5N1       و بـا   ) 8( شده اسـت    تاكنون  ميالدي 2003 نفر از سال     57 كه در آسيا موجب مرگ
 دارد سوشي آلوده كردن تعداد زيادي از پرندگان گسترش سريعي به سمت غرب و اروپا        
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وحشي است و همانطور كه قبالً گفته شد خوشبختانه فعالً نمي تواند به سادگي از فـردي                 
انتقال يابد اما ويروسها مي توانند فرگشـت حاصـل          ) در ميان جوامع انساني   (به فرد ديگر    

 و اين خطر وجود دارد كه با بروز نوتركيبي، سوش موجود بتواند توان انتقال             )10(نمايند
يان انسانها را از سوشهاي معمول انفلوانزاي انساني كسب نمايد و اين آغـاز ظهـور                در م 

)9.(يك پاندمي جديد است

پاندميهاي انفلوانزا در قرن بيستم

روسهاي  وي  از مجموعه  H1N1توسط سوش   :  انفلوانزاي اسپانيايي  19-1918•

سر جهـان    ميليون نفر را در سرا     50 ايجاد شده و مرگ بيش از        "آ"ساب تايپ 
نفر در اثر ابـتال بـه        هزار   500 است تنها در اياالت متحده بيش از         موجب شده 

.اين بيماري جان خود را از دست دادند

از گروه ويروسهاي سـاب     H2N2 توسط سوش    :انفلوانزاي آسيايي 58-1957•

1957منشا ويروس چين بوده كه در فوريـه سـال     .  ايجاد شده است   "آ"تايپ  
 موجـب بـروز     1957گسترش بيمـاري در امريكـا در ژوئـن          . شناسايي گرديد 

.  نفر شد70,000مرگ در ميان بيش از 

 از گـروه ويروسـهاي      H3N2 توسـط سـوش      :انفلوانزاي هنگ كنگي  69-1968•

نگ كنـگ در    اين بيماري براي اولين بار در ه      . ايجاد شده است  "آ"ساب تايپ   
االت متحـده گسـترش      و در اواخر اين سال بـه ايـ          شناسايي 1968اوايل سال   

ايـن ويـروس    .  نفـر در ايـن كشـور شـد         34,000يافت و موجب مـرگ حـدود        
)9(.همچنان در ميان جمعيتهاي انساني در چرخش است
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