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 مقدمه 
ویروس .(۱۱پرندگان انتشار دارد )میان شود و در سراسر جهان در ناشی می A از ویروس آنفوالنزای نوع(  (AI  پرندگان بیماری آنفوالنزای

بندی مهم وجود دارد: از این میان، دو طبقه شوند.بندی مییر گروه نورآمینیداز طبقهز ۹زیر گروه هماگلوتینین و  ۱۶به بیماری آنفوالنزاهای 

های آنفلوانزای ویروس .(LPAIV) کمبا بیماریزایی  پرندگان و ویروس آنفوالنزای (HPAIVبا بیماریزایی باال ) پرندگانویروس آنفوالنزای 

 ویروس آنفوالنزایشیوع  .(۱۱کنند و منبع اصلی این بیماری هستند )پرندگان آبزی گردش میمیان پرندگان با بیماریزایی کم به طور طبیعی در 

با تکثیر و  از گونه های پرندگان آبزی به مرغ های تجاری یا سایر حیوانات به کرات اتفاق می افتد(   LPAIV)   کمبا بیماریزایی  پرندگان

باعث از بین رفتن تولید بیماری شوند  توانند با میزبان جدید سازگار شوند و ها میی، آندر ماکیان تجار(   LPAIVsین ویروسها )اگسترش 

د در نواحی متمرکز تولید مرغ و ماکیان تجاری، به ویژه در توانمی(  LPAIV حاصل از این ویروسها ) هایبه این ترتیب، عفونت .(۱۱)

 ، بومی شوند.همراه بوده  های کنترل موثرتی یا فقدان برنامههای ضعیف ایمنی زیسبا شیوهمناطقی که فعالیت آنها 

مرغ میتولید تخم حاد و کاهش فاحش گذار باعث بیماری تنفسیهای تخمتوجه باشد، در مرغاز نظر بالینی قابل LPAIV زمانی که عفونت

د ، یاببرای حدت یا بیماری زائی  افزایش می  ،احتمال جهش یا تجدید طبقه بندی ژن های مهم ، در طول زمان  LPAIVگردش با  . شود

 H5های این بیماری عمدتا با تحت تیپ .(HPAIVکه می تواند منجر به ظهور یک ویروس بسیار بیماری زای آنفوالنزای پرندگان شود  )

باال می تلفاتشود که منجر به می پرندگانآسا در بیشتر باعث یک بیماری حاد، شدید و برق HPAIV دهد.ویروس آنفوالنزا رخ می H7و 

 .وارد میشودها های اقتصادی به طور مستقیم از بیماری و به طور غیر مستقیم از طریق از دست دادن تجارت و محدودیتخسارت شود.

 (۱۱مشکالت اقتصادی بیشتر ، با هزینه کنترل بیماری )کاهش جمعیت و پاکسازی گله( همراه است )

 

 علت شناسی

 های حیوانی است.ویریده است که عامل بیماری تنفسی حاد در بسیاری از گونه کسمتعلق به خانواده اورتومی (AIVنزای مرغی )ویروس آنفوال

و (HAهمآگلوتینین ) ۱۶تواند به صورت سرمی به شوند، که میبندی میطبقه Aهمه ویروسهای آنفوالنزای پرندگان ها به عنوان ویروس انفلونزا 

هایی هستند که در سطح ویروس قرار دارند و برای اتصال ویروس به گلیکوپروتئین NAو  HA بندی شود.طبقه(NAوه نورآمینیداز )نه زیر گر

های و در واکسن میباشدژن در پاسخ ایمنی پرنده علیه ویروس ترین آنتیهمآگلوتینین مهم .(۱شکل های میزبان در طول عفونت مهم هستند )سلول

 شود.استفاده می زای پرندگانآنفوالن

گلیکوپروتئین های  است. NAو / یا  HAهای کد کننده گلیکوپروتئین های ای در ژنگسترده یدارای تنوع آنتی ژنیک آنفوالنزاویروس 

آنتی  نوعتدر معرض  آنفوالنزا ویروس های های میزبان را به هم متصل و آلوده کنند.برای ویروس مهم هستند تا سلول NAو  HAسطح 

 است. NAو / یا  HAهای ای در ژنهای نقطهنتیجه جهش یآنتی ژنیکتنوع  . قرار دارند NAو  HAو تغییر در ژن های  یژنیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ساختار ویروس آنفوالنزا ۱شکل 

تواند در تنوع آنتی ژنیکی می

  فشارنتیجه انتخاب حاصل از 

عفونتهای  آنزئوتیکی ویروسی 

  (LPAIV)یماریزائی پائین با ب

و ایمنی واکسن ظاهر شود . 

یک تغییر ، تغییر آنتی ژنیکی 

تر است که از ژنتیکی عمیق

عفونت مشترک دو ویروس 

مختلف آنفوالنزا در یک سلول 

 .        شود.نتیجه می
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 .تجاری شود پرندگانبه پرندگان آبزی های پرندگان به خصوص از یکی جدید ممکن است باعث افزایش حدت و قابلیت انتقال بین گونهاین ترکیبات ژنت

بیشتر مستعد تغییر و تنوع آنتی ژنیکی هستند، به همین دلیل مورد توجه اصلی برنامه های نظارت ،  H7 و H5 هایویروس آنفوالنزای زیرگونه

برای (OIEها )المللی بیماریتوسط اداره بین HPAIVو  LPAIVهای در سویه H7و  H5های تعیین توالی زیرگونه. درنگیجهانی قرار می 

 فوق حاد  والنزایفآنویروس  مسئول گزارش موارد آلودگی به  OIE اداره . دنقرار میگیراستفاده  منطقه ای موردبندی در عفونت طبقه

(HPAIV)  این امر در تجارت بین المللی مرغ و محصوالت مرغ تأثیراتی دارد. .است آن  به کشورهای عضو و نظارت بر شیوع مداوم  
 

 

 

 

 

 

    

H9N2    Rare mild   4,9  
 در حال )

    respiratory    (پیشرفت
  symptoms    

   

H6N2,    4,2   ندارد  
H6N6      

 در حال )

    (پیشرفت

 

H3N1    5  ندارد 

(2019)     

 

H6N1    7  ندارد 

(2020)     
 
 

  کننده و شرایط محیطیحساسیت ویروس به مواد ضد عفونی
 ویروس آنفوالنزا به دلیل وجود غشای لیپیدی در اطراف آن ، که به عنوان پوشش شناخته می شود ، توسط بسیاری از مواد ضد عفونی کننده که

با استفاده از شوینده ها می توان این پوشش لیپیدی را تجزیه کرد که منجر به از بین  . معموالً در مرغداری ها استفاده میگردد غیرفعال می شود

ویروس در اثر گرما و خشکی غیرفعال می شود ، اما در صورت وجود مواد آلی )ترشحات بینی ، مدفوع ،  رفتن عفونت ذرات ویروسی می شود.

شرایط  کند.ها را محدود میکنندهحضور مواد آلی اثر ضدعفونی پرنده زنده بماند. گرد و غبار ، الشه پرندگان( می تواند به خوبی در خارج از

درجه  ۶0روز در دمای  ۱0كمپوست كردن الشه پرندگان و كود به مدت حداقل  .(۱۱کنند )محیطی خنک و مرطوب به بقای ویروس کمک می

  (.۱0رفعال كند )درجه فارنهایت( می تواند ویروس آنفلوانزا را غی ۱40سانتیگراد )
 

 سرایت
طیور  .، به راحتی اتفاق می افتدمواجهه میشوندپرندگان آلوده در بین پرندگان حساس که با ترشحات بینی ، آئروسل یا مدفوع  LPAIV انتقال

اصول امنیت زیستی آلوده  تجاری در اثر تماس مستقیم با پرندگان آبزی آلوده و یا مواد حاوی ذرات ویروسی در اثر عدم رعایت کامل موارد

های تجاری طیور معموالً با انتقال مکانیکی از طریق مواد آلوده به ویروس یا  و درون مرغداریمرغداری ها انتقال ثانویه بین  می شوند.

مل خطرناک برای عوا ، وسایل نقلیه، تجهیزات، لباس و کفش.افرادمنابع مهم ذرات عفونی عبارتند از: .  حرکت پرندگان آلوده رخ می دهد

 .آخر دوره تخمگذار انتقال بین تاسیسات نیز شامل: خدمه و تجهیزات مربوط به واکسیناسیون ، جابجایی کود ، و انتقال پولت ها و مرغ های

 
ان آبزی وحشی توسط پرندگ  LPAIV ویروس  .کنند(بیماری ایجاد نمیهای پرندگان آبزی تحت بالینی هستند )در گونه LPAIهای بیشتر عفونت

دور هم ها، پرندگان آبزی به تعداد زیاد در طول این مهاجرت آلوده با طی مسافت های طوالنی در طول پائیز و مهاجرت بهاره خود  منتقل می شود.

 کنند.شوند و انتشار گسترده آلودگی را تسهیل میجمع می
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چین ، آسیای جنوب 

، شبهشرقی قاره هند،  

، شمال و خاور میانه

 غرب آفریقا

دید؛ ، بیماری تنفسی متوسط تا ش

افت تولید تخم مرغ   

دعالئم بالینی / خسارات تولی کشور های درگیر سویه ها  منابع توضیحات زئونوزها 

 عالیم خفیف

رتنفسی ناد  

 صورت بومی در بسیاری از مناطق .ب

 در بازارهای پرندگان زنده شایع است.
گردش مداوم با تحت گونه های دیگر، 

 دهدپتانسیل زئونوزی را افزایش می

 

 

چین ، تایوان ، کره ، 

آسیای جنوب شرقی ، 

 آفرقای جنوبی

دید؛ ، بیماری تنفسی متوسط تا ش

افت تولید تخم رغم   

 بصورت بومی در بسیاری از مناطق .

 در بازارهای پرندگان زنده شایع است.
گردش مداوم با تحت گونه های دیگر، 

 دهدپتانسیل زئونوزی را افزایش می

 

 

مرگ  % ۵۸بیماری تنفسی شدید،  بلژیک

افت تخم % ۱00و میر و   مرغ
تر عالئم بالینی شدیدتری پرندگان مسن

 .نسبت به پرندگان جوان نشان دادند

 
کاهش شدید تولید تخم مرغ ،  ایرلند

ل افزایش تلفات ) کمتر( اسها

 سبز

از بین بردن گله  ۵00های مثبت شامل < 

 هزار مرغ



  (۱پرندگان آبزی ) تمسیرهای فرعی مهاجر ۲شکل  
 

پرندگان آبزی را از همه ، ت های بهاری به طور خاص مهاجر

مسیرهای اصلی هوائی مهاجرتی به مناطق النه سازی در نزدیک 

ای ویروسقارهاین امر گسترش بین  .(4دایره قطبی  می آورد)

سازد که در آن ویروسی که از های آنفوالنزا را ممکن می

اقبا به پرندگان تواند متعگیرد، میپرندگان آبزی آسیا منشا می

ها را آلوده آبزی اروپایی و آمریکای شمالی سرایت کرده و آن

 .(۶کند )

 عالئم بالینی
 ۱4تا  ۳تواند بین بسیار متغیر است و می LPAIVعفونت  کموندوره 

این تغییر در دوره کمون روز در پرندگان مبتال به عفونت طبیعی باشد. 

و عوامل محیطی از جمله دز، به بسیاری از عوامل میزبان، ویروس 

بسیاری از عفونت  .(۱۱های درگیر بستگی دارد )مسیر عفونت و گونه

در جوجه ها عالئم بالینی قابل توجهی ایجاد نمی کنند و  LPAIVهای 

تشخیص داده فقط از طریق برنامه های نظارتی آنفوالنزای پرندگان  

  می شوند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طول مهاجرت بهاره، مسیرهای هوایی مهاجر تی جهانی در  در: ۳شکل 
برای برخی از گونه های پرندگان آبزی  شوندمنطقه قطب شمال همگرا می

 د، مناطق النه سازی و تخم گذاری ممکن است با هم همپوشانی داشته باشن
(۱).
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 الینی اولیه عالئم ب

 عفونتهای  ها شاملدر مرغ(  LPAIV )حاصل از ویروس آنفوالنزا با بیماریزائی کم  فونتع

دستگاه تنفسی و گوارشی است. عالئم بالینی ممکن است بسیار متفاوت باشند اما اغلب به عنوان 

شوند. سرفه کردن، عطسه کردن، های حساس دیده مییک بیماری حاد تنفسی در جمعیت

ممکن  سهاات از سینوترشح شوند.مشکالت تنفسی و تورم صورت به طور مکرر مشاهده می

دستگاه  (4ها معموالً متورم هستند )شکل  اف چشم و بینی دیده شود  و سینوساست در اطر

به میزان کمتری نسبت به دستگاه  این درگیری شود اما معموالا  مبتالممکن است هم گوارش 

و ها خونریزی زیر جلدی پا  شود.تنفسی  است و به طور معمول عالئم بشکل اسهال ظاهر می

 .(۵شکل ممکن است رخ دهد ) ساق پاها نیز

به طور طبیعی، کاهش مصرف آب و دان،  و بی حال به نظر می رسندگله های مبتال ساکت 

های مرغ برای گلههای بیماری و به دنبال آن عالئم تنفسی فوقانی و کاهش تولید تخماولین نشانه

تواند به طور چشمگیری کاهش یابد  تولید تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ می تخمگذار هستند.

که  LPAI مبتال بهمرغ تخمگذار تجاری  4شکل  قهوه ای یا رنگی رخ دهد مرغهای  ن رفتن رنگدانه پوسته در تخمیو از ب

تورم صورت ، سینوس ها و ترشحات بینی را نشان 

 می دهد
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معموال باعث بیماری حاد، مالیم و متوسط با الگوی مرگ و میر باال و پایین می(  LPAIVویروس آنفوالنزای پرندگان با بیماریزائی کم )

است گزارش شده LPAIکند، اما مرگ و میر باالیی در برخی از موارد شیوع تجاوز نمی % ۵ه طور معمول، مرگ و میر از ب شود.

تلفات توانند منجر به و می میباشد شایعنیز دیگر پاتوژن های تنفسی یا  ای کوالی مثل ، های همزمان مشکالت ناشی از عفونت .(۵)

با این حال ، این همیشه صدق  ، کلی در پرندگان جوان در حال رشد بیشتر از مرغ های تخمگذار استمرگ و میر به طور  د.نشوبیشتری 

 نمی کند

  ) نکروسکوپی ( ضایعات کالبد گشایی

  هاروفارنکس( ، سینوسپوشش مخاط ناحیه حلق دهانی)اودهد. رخ می یهای تنفسی، گوارشی و تولید مثلدر بافت کیپاتولوژی ضایعات بیشتر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

مبتال  مرغ تخمگذار تجاری 5شکل 

خون ریزی زیر جلدی  که LPAIبه 

 دهد.پاها را نشان می ساقپاها و

هش در تولید تخمکا .LPAIVمرغ و مرگ و میر در یک گله تخمگذار آلوده به تولید تخم: ۶شکل 

، وضعیت ایمنی گله و حضور دیگر عوامل LPAIو به سویه  بودهمرغ و مرگ و میر بسیار متغیر 

 بیماری زای ثانویه بستگی دارد.

ترشح سروزی تا دیده شود . یک  یخونریزی های گاه به گاه همراه باو نای ممکن است ملتهب و

تشکیل ی نای شاخه هادر محل ترشحات نای می توانند  وجود داشته باشد.ممکن است نیز موکوئید ی 

پنومونی و عفونت امکان دارد .  دنشوپرنده کرده و منجر به خفگی  مجاری تنفسی را مسدود وده ش

 رخ دهد، به خصوص زمانی که عوامل بیماری زای ثانویه پیچیده وجود دارند.هوایی کیسه های 

خونریزی پتشی اطراف غدد پیش معده ای یک یافته کالبد گشایی شایع در مرغهای تخمگذار است 

قادر به گسترش سیستمیک به بافتهای دیگر هستند  LPAIVبرخی از سویه های  .(۱۱)(۹ - ۷شکل )

 LPAIVدر نتیجه ، پریتونیت زرده تخم مرغ یک یافته مهمی در رابطه با برخی از عفونت های و 

وپ ) لاویداکت ممکن است دارای ترشحات التهابی باشد که همراه با آن  شیپور فا (.۷است )شکل 

پیشرفت بعدی با  مراحل در.  باشنداینفاندیبولوم ( ، مگنوم و رحم بیشتر از سایر نواحی درگیر 

برخی از  .وجود داردمرغ با توقف تولید تخم اویداکتبرگشت کامل تخمدان و امکان اری، بیم

در نتیجه و  شدهبه کلیه ها منتقل  کیاتبه طور سیستم(  LPAIV) ویروسهای آنفوالنزای پرندگان 

.  دمتورم می شوند )نفریت( و با تجمع اورات در کلیه ها  منجر به نقرس احشایی می شونیز کلیه ها 

 به ندرت ، درگیری سلولهای آسینار لوزالمعده منجر به "سفت شدن" غده می شود

 

خونریزی هایی پتشیال در : 7شکل 

چربی اپی کاردی قلب از یک مرغ 

 .  LPAIVتخمگذار تجاری  آلوده به 
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:سیب شناسی بافتی آ  

ر دستگاه تنفسی، گوارشی و تاثیهای تحتدر بافت، واکنش لنفوسیتی حاد به التهاب هتروفیلیک 

که   نیستند، اما در صورتی LPAIVهای هیستوپاتولوژیک مختص یافته . رخ می دهدتولید مثل 

تشکیل  را   تکمیلی  شواهد کنار هم قرار میگیرند ،  و یافته های آزمایشگاهی بالینی  تصویر 

  میدهند 

: تشخیص افتراقی  

مانند دیگر عوامل بیماری زای همرغ ید تخمبیماری حاد تنفسی و افت تولباعث    LPAIویروس 

شامل برونشیت عفونی، بیماری  LPAIVهای افتراقی برای تشخیص .شودها میتنفسی جوجه

های عفونت نیوکاسل، الرنگوتراکئیت عفونی، وبای مرغان) پاستورلوز ( و مایکوپالسموز است.

 تر کنند.توانند رخ دهند و تشخیص را پیچیدهمختلط می

  

 

تستهای تشخیص آنتی بادی های سرم بر علیه  های ویروسی.بادیتشخیص آنتی

ویروس آنفوالنزا توسعه یافته و بطور گسترده ای  به عنوان تستهای غربالگری در 

آنتی بادی ها معموالً در  . مورد استفاده قرار می گیرند  AIبرنامه های نظارت 

تست انتشار ایمنی  فونت ظاهر می شوند.روز پس از ع ۱0تا  5جوجه های  آلوده 

( HI( ، آزمایش مهار هماگلوتیناسیون )ELISA( ، تست االیزا  )AGIDدر ژل آگار )

تر از تست معموال حساس ELISAتوسعه یافته اند. تست برای تعیین تیتر آنتی بادی 

AGID  یاHI .است اما نتایج مثبت کاذب  تری دارد 

 . ویروس آنفوالنزاستویروس یک تست قطعی برای جداسازی  جدا سازی ویروس.

 ۹ - ۱۱بافتی از پرندگان آلوده در روز  پکلواک، اوروفارنکس و یا سوآ پآسو

ساعت ، مایعات  7۲شوند. پس از های جنین دار تلقیح میمرغانکوباسیون به تخم

ن آالنتوئیک با استفاده از گلبول های قرمز مرغ از نظر فعالیت هماگلوتیناسیو

اگر فعالیت هم آگلوتینه کننده یافت شود و مشخص شود که .  دنآزمایش می شو

ویروس بیماری نیوکاسل نیست، که همچنین فعالیت هم آگلوتینه کننده دارد، در این 

و  HAشناسایی بیشتر زیرگروه  شود.صورت جداسازی ویروس آنفوالنزا  فرض می

NA  تشخیص  گروه انجام می شود.با استفاده از آنتی سرم های اختصاصی زیر 

 شود.در یک آزمایشگاه دولتی رسمی انجام می AIVنهایی 

 تشخیص :

آزمایش زمان واقعی واکنش زنجیره ای پلیمراز ی  .ژن ویروسیتشخیص آنتی

( به دلیل دقت و زمان گردش کوتاه آن معموالً rRT - PCRترانس کریپتاز معکوس )

های تهیه شده از نای ،  پسوا توسط آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

برای یک   rRT - PCRهت آزمایش اوروفارنکس و کلواک نمونه های مناسبی ج

نمونه  هستند. Aپروتئین ماتریکس مشترک در همه ویروس های آنفلوانزای نوع 

بیشتر مورد آزمایش  H5  ،H7خاص  PCRهای مثبت ممکن است توسط تست های 

 قرار گیرند.

 

های پتشی سروزی اطراف غدد پیش خونریزی: ۸شکل 

 LPAIV معده از یک مرغ تخمگذار  آلوده به

 

ی و مرغهایی که بطور حاد مبتال به بیماری شده اند افسردگ: ۱0شکل 

الی را بطور دقیق از خود نشان می دهندبی ح  
 

های تخمدانی و غدد پیش خونریزی ممکن است در فولیکول: ۹شکل 

 .یافت شود LPAI معده ای  در مرغهای تخمگذار مبتال به

 



 

 

 

 

 

 ای استراتژی های مداخله 

 

توانند حاوی ذرات ویروسی های موثر امنیت زیستی از تماس طیور با پرندگان آبزی وحشی، فضوالت آنها و دیگر موادی که میبرنامه

کند. اقدامات معمول برنامه های امنیت زیستی باید به اندازه کافی برای جلوگیری از شیوع بیماری و مهار شیوع آن در د، جلوگیری میباشن

های پذیریتهیه شود که آسیبهر عملیات پرورش طیور متفاوت است و باید یک طرح امنیت زیستی  موثر باشند. ، صورت بروز بیماری

 هایی را برای کاهش این خطرات قرار دهد.شناسایی کند و برنامه، ویروس  خود را برای معرفی

طیور تجاری با تماس  که وارد یک مرکز پرورش طیور می شوند باید به شدت کنترل شود. حرکت پرندگان، افراد، تجهیزات، دان و موادی

تعویض کفش ، لباس و بند مو )توری مو یا کاله ( اختصاص یافته در شوند. با با افراد آلوده، غذا و یا تجهیزات وارد شده به مزرعه آلوده می

تحویل دان و نهاده ها و مواد باید کنترل شود.  وجودشان ضروری هست ،محدود شود. کارهای فارممزرعه ، دسترسی فقط به افرادی که در 

های مسن باید به تصاص داده شوند. جابجائی و بازاریابی مرغوسایل نقلیه مورد استفاده در فارم ها باید فقط برای استفاده در همان فارم اخ

های پرندگان مورد مرغ و جعبههای تخمگذار نباید در داخل فارم صورت گیرد. سینیهای تخممرغ و مرغشدت کنترل شود. فروش تخم

 زگشت به طور کامل تمیز و ضد عفونی شوند.نباید به مزرعه بازگردانده شوند و یا باید قبل از با، استفاده برای فروش محصول به تجار 

های مسن ، های مرغ تخمگذار تجاری برای واکسیناسیون، جابجائی  مرغهنگام استفاده از پیمانکاران شخص ثالث مشترک توسط شرکت

ش  آنفوالنزا در طی سالهای زیرا این خدمات نقش مهمی در گستر شدید استفاده کنید،  و کنترلی   احتیاطی  های، از برنامه و کود هاپولت

 . ه استمتحده  داشت بیماری آنفوالنزا فوق حاد در غرب میانه ایاالت  H5N2 / H5N8 HPAI  در طول شیوع  ۲0۱4- ۱5

یک عامل خطر مهم است و باید از آن در زمان مهاجرت پرندگان آبزی وحشی جلوگیری شود . زمانی که  نگهداری پرندگان در فضای باز

 های مراتع آزاد باید فورا به داخل منتقل و در آنجا محبوس شوند.کند، گلهدر منطقه شیوع پیدا میبیماری 

اند. بازارهای پرندگان زنده اغلب غیر بهداشتی هستند و داشته نقشدر گذشته ، در چندین مورد از شیوع آنفوالنزا  زنده بازارهای پرندگان

متعدد پرندگان در مجاورت هم متداول میباشد و این عمل احتمال تغییر ژنتیکی و گسترش ویروس های شوند. قرار گرفتن گونهساماندهی نمی

شده در بازار زنده، خالی از سکنه بودن پرندگانی که در پایان روز باقی  های پرندگان فروختهمحدود کردن تعداد گونه دهد.را افزایش می

 .استدادهبرخی از خطرات را کاهش ، روز تجاری بعدی  مانده اند، و تمیز کردن و ضد عفونی کردن قبل از

سطوح باالیی از  LPAIکنند. گله های آلوده به توجهی برای گسترش ویروس ایجاد می، خطر قابلجابجائی کود حیوانی و پرندگان تلف شده

کنند، تمیز کردن کامل ین مزارع حرکت میکنند. هنگامی که کارگران و تجهیزات جابجایی کود بها و کود دفع میویروس عفونی را در بافت

درجه  ۱40درجه سانتیگراد ) 60روز در دمای  ۱0و ضد عفونی کردن کامل آنها الزم است. کمپوست کود و پرندگان تلف شده به مدت 

 (۱0فارنهایت( یک روش موثر برای غیرفعال کردن ویروس آنفلوانزاست )

گله هایی که  عالئم بالینی سازگار با عفونت های آنفوالنزای پرندگان را نشان می دهند   ن.تشخیص سریع عفونت ویروس آنفوالنزای پرندگا

( آزمایش شوند. آزمایشگاه تشخیصی باید هر گونه موارد مشکوک بیماری تنفسی را کنترل کند . AIباید به سرعت از نظر آنفوالنزا )

تواند از گسترش بیشتر ها ، میهای مداخله ای برای جداسازی این گلهاتژیو اجرای سریع استر AIهای آلوده به تشخیص زود هنگام گله

 باید از نزدیک تحت نظارت قرار گیرند. AIهای واقع در نزدیکی شیوع بیماری جلوگیری کند. سایر مرغداری

شیوع بیماری ، انجام  ای در اطرافهای دیگر در یک منطقه قرنطینه های آلوده و جدا کردن گلهکن کردن ویروس با کاهش جمعیت گلهریشه

مکرر با نتایج منفی ، از قرنطینه خارج می شوند. این امر مستلزم برنامه های دقیق امنیت زیستی  . گله ها پس از انجام آزمایش هایشودمی

در بسیاری از کشورها به  کن کردن ویروساست . ریشه ، حرکت کنترل شده طیور و محصوالت مرغ به بازار و آزمایشات نظارتی گسترده

های های ویروس آنفوالنزا با برنامهبرای بسیاری از این کشورها، هدف ، کنترل عفونت یافتنی نیست.دلیل منابع مورد نیاز دست

 واکسیناسیون و محدود کردن تاثیر اقتصادی بیماری است.

ای دیگر در یک منطقه قرنطینه در اطراف شیوع بیماری انجام ههای آلوده و جدا کردن گلهکن کردن ویروس با کاهش جمعیت گلهریشه

 کن کردن ویروس باریشه شود.می

 

 

 

- ( LPAI  م پرندگان با بیماری زائی کنفوالنزای آ (  



 

 

 

 

 

 

 نفلوانزای وکتور تجاریآواکسنهای  : ۱جدول 
 

 واکسن وکتور استفاده شده روش تجویز سن واکسیناسیون موارد منع مصرف

قرار گرفتن در معرض 

 دیگر HVTواکسن 

چریه  تزریق زیر جلدی 
HVT( ۳ویروس هرپس 

 v HVT - AI – H5 بیماری مارک(

قرار گرفتن قبلی در معرض 

         ویروس آبله پرندگان

 یا واکسن(مزرعه  چالش )

هچری یا یک روز پس 

 از هچ

تزریق زیر جلدی و یا 

بالزیر تلقیح   

 v FP - AI - H5 ویروس پاکس آبله

بادی مادری بر علیه آنتی

ND 

پری یا قطره چشمیاس یک روز پس از هچ نیوکاسلویروس    v ND - AI - H5 

 
 

 واکسیناسیون 

کنند. در حالی که واکسیناسیون های ویروس آنفوالنزا را فراهم میبر علیه عفونتمحافظ بادی های آنفلوانزای مرغی تولید آنتیکه واکسن شده دادهنشان

ویروسی عفونت  مرتبط باو میر ، بیماری تنفسی و از دست دادن تولید تخم مرغ  مرگ در برابرنمی شود ، پرندگان واکسینه شده  مانع از عفونت

تر هستند و انتشار و انتقال ویروس آلوده پس از یک چالش و پرندگان واکسینه شده نسبت به عفونت مقاوم . محافظت می شوند آنفوالنزای پرندگان ،

  تر است.آلودگی در مزرعه ، کم

مهمترین آنتی ژن ویروسی در پاسخ ایمنی به  از واکسن ، HAدهد. زیرگروه های محافظ به واکسیناسیون پاسخ میبادیتولید آنتیسیستم ایمنی پرنده با 

حفاظت در برابر ویروس H9است. برای مثال، واکسن آنفوالنزای   HAواکسیناسیون است و بنابراین ایمنی حاصل از واکسیناسیون مخصوص زیرگروه 

نیاز  AIکند. به همین دلیل ، انتخاب واکسن محافظت نمی H7یا  H3مانند  HAکند اما در برابر سایر انواع زیر گروههای مزرعه را فراهم می  H9های 

ه است. شناخته شد فارماز سویه  HAدارد ، که در آن زیرگروه ، شده  از شیوع بیماری منطقه ای  یژن با سویه های مزرعه ای شناسائ به تطبیق  آنتی

 گیرند.های بسیار بیماری زا مورد استفاده قرار میمعموال به دلیل افزایش تمایل به تبدیل شدن به ویروس H7و  H5های زیرگونه

از  اغلب تحت نظارت است و معموال در کشورهایی کهآنفوالنزای پرندگان مقررات محلی را بررسی کنید. واکسیناسیون  AIهای از استفاده از واکسنقبل 

 کنند، مجاز نیست.یک برنامه کنترل "حذف" استفاده می

و  H5  ،H7  ،H9واکسن های غیرفعال با استفاده از سویه های  قرار میگیرند . استفاده مورد هستند که  AIهای ترین واکسنرایجاز  های غیر فعالواکسن

های غیر فعال شده به طور موثری برای کاهش و در برخی موارد برای از سنواک.  گرفته شده از شیوع مزرعه تولید شده اند LPAIVسایر سویه های 

بار در طول دوره پرورش به صورت زیر  ۳تا  ۲های غیر فعال معموال گیرند. واکسندر یک منطقه مورد استفاده قرار می AIVهای بین بردن عفونت

 شوند.جلدی تزریق می

 - vFPVمرغ ) آبله( ، ویروس rHVT - AIV - H5با استفاده از ویروس هرپس بوقلمون ) H5ترکیب زنده . واکسن های نوAI های نوترکیب زندهواکسن

AIV - H5( یا ویروس های بیماری نیوکاسل )vND - AIV - H5های وکتور در محل هچری و یا در یک روز سن ( به عنوان ناقل تولید شده اند. واکسن

 AIبه عنوان واکسیناسیون اولیه و به دنبال آن واکسیناسیون مجدد با واکسن  vND - AI - H5و  vFPV - AI - H5شوند. معمول است که تزریق می

را  H5حفاظت در برابر عفونت ، عالئم بالینی و مرگ و میر ناشی از ویروس های مزرعه ای   AI - H5غیرفعال انجام می شود. واکسن های وکتور  

تداخل  vFPV - AI - H5در اثر واکسن  (  poxvirus   Fowl)گرفتن قبلی در معرض قبلی ویروس آبله پرندگان   . با این حال ، قرار فراهم می کنند

های بادیحضور آنتی دریافت کنند. HVTنباید واکسن دیگری حاوی  v HVT - AI – H5 های واکسینه شده با واکسنبه طور مشابه، جوجه . ایجاد می کند

  ختالل ایجاد کند.ا    v ND - AI - H5واکسیناسیون تواند در می NDمادری 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 زئونوزها 

کنند. زیرگروههای متداول ویروس آنفلوانزای مرغی که باعث عفونتهای انسانی شده اند های آنفلوانزای مرغی به ندرت افراد را آلوده میویروس

 هستند. H9و  H5  ،H7ویروسهای 

است. کارگران در این بازارهای زنده و دیگر  است که از بازارهای پرندگان زنده در جنوب چین پدیدار شده HPAI H5N1ها ویروس ترین آنبرجسته

و شواهد کمی از شیوع انسان به ه از پرندگان آلوده به انسان کم بود  H5N1احتمال انتقال به این ویروس مبتال شدند. ، آلوده  پرندگان افراد نزدیک به

 .(۳است )کشور در آسیا و خاورمیانه گزارش شده ۱۶در  H5N1عفونت انسانی ویروس .  داردانسان وجود 

واکسیناسیون انسانی برای آنفلوانزای ( H1N1های بوقلمون دیده می شود ) انتقال از انسان به پرندگان نیز یک اتفاق نادر است ، که در درجه اول در گله

 . فراهم کند آنفوالنزا رافصلی ممکن است امنیت زیستی بیشتری برای محافظت از گله های طیور در برابر آلودگی به 

 خالصه

ای ایمنیت زیستی منابع تشخیصی  قوی  است تا از ورود و آنفوالنزای مرغی تهدیدی جهانی برای تأسیسات تولید تخم مرغ است که مستلزم برنامه ه

های نظارتی استراتژیک یافته برنامه گسترش احتمالی آن در مجتمع های چند سنی یا سایر بخش های صنعت طیور جلوگیری کند. اکثر کشورهای توسعه

های ویروس در گردش، و اطمینان از تجارت را برای اطمینان از واکنش سریع در مواجهه با شیوع بیماری، نظارت بر سویه ویروس آنفوالنزای پرندگان

 .  اندمحصوالت عاری از آنفوالنزای مرغی ایجاد کرده
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