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آنفلوآنزا یکی از مهم ترین و از جنبه های

که در مســیر مهاجرت پرندگان مهاجر قرار

بیماری ،بخشی از سرفصل ها در مجلد پاییز

مختلف ،خطرناک ترین بیمــاری پرندگان،

دارند ،بیش تر مورد انتظار باشد .کشور ما از

و بخشی در مجلد زمستان گنجانده شد و به

ازجملــه طیــور صنعتی به شــمار می رود.

جمله کشورهایی است که در مسیر مهاجرت

جهت حفظ یک پارچگی مطالب و اجتناب از

مــرگ ومیر و زیان اقتصادی ناشــی از آن و

شمال-جنوب پرندگان مهاجر قرار دارد و لذا،

وقفه ی زمانی معمول بین دو فصلنامه ،مجلد

نیز ،اهمیت فوق العــاده زیاد بیماری از نظر

همواره با این خطر مواجه اســت که توسط

زمستان نیز در زمانی زودتر و به همراه مجلد

بهداشــت عمومی ،باعث می شــود که برای

ویــروس های جدیــ ِد انتقال یافته توســط

پاییز در خدمت همــکاران عزیز قرار گرفت.

آنفلوآنزا جایــگاه ویــژه ای در بین بیماری

پرندگان مهاجــر و در فصل مهاجرت آن ها،

امید که ادای سهم کوچکی باشد در کمک به

های طیــور در نظر گرفته شــود .گردش و

آلوده شــود .این مسئله ،به اندازه ای اهمیت

کنترل این بیماری موحش و حفظ سرمایه ی

حضور پیوســته ی ویروس در بین جمعیت

دارد که آگاهی مســتمر و بــه روز همکاران

ارزشمند کشور در صنعت عظیم طیور.

های پرندگان وحشــی و انتقال آن توســط

گرامی در مورد ویروس آنفلوآنزا ،تحت تیپ

ایــن پرندگان به نقاط مختلــف جهان و نیز

های آن ،چگونگی ظهور و شیوع تحت تیپ

حساسیت ویروس به گرما و خشکی ،از مهم

های جدید و راه های آزموده ی مقابله با آن

ترین عواملی هســتند که به ویــژه در مورد

را اقتضا نماید .مجموع مطالب گفته شــده،

تحت تیپ های با بیمــاری زایی زیاد ،باعث

موجب گردید دو مجلد پاییز و زمستان پیک

می شــوند شیوع بیماری در فصول مهاجرت

مهر به مسئله ی آنفلوآنزا اختصاص پیدا کند.

پرندگان و نیز در سرما و در مناطق جغرافیایی

به دلیل گســتردگی حجم مطالب مرتبط با

و من ا ...توفیق
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آبزی رخ داده است ( .)37عفونت طیور اهلی

آنفلوآنزای بــا بیماری زایی زیاد ( )HPAIتا

بیش تر گونه های آبزی آزاد پرواز به بیماری

توســط ویروس های آنفلوآنزای پرندگان به

به اکنون با اســتناد به شواهد موجود ،تأیید

منجر نمی شود .عالوه بر خسارات اقتصادی

طور مشخص ،نشانگانی (ســندرم) با طیف

نشده است ( .)14اگرچه ،در ماکیان تراریخته

قابل توجه ناشــی از آنفلوآنزای پرندگان ،این

وســیع ،از عفونت بدون نشــانه های بالینی

دارای اسید ریبونوکلئیک ( )RNAکوچک

بیماری از نظر جنبه های بهداشــت عمومی،

تا بیماری تنفســی و افت تولید تخم مرغ و

که پلیمراز ویروسی آنفلوآنزا را مهار و مسدود

مهم ترین بیماری مشــترک بین پرندگان و

حتی بیماری عمومی شدید با تلفات نزدیک

می کند ،انتشــار ویروس کاهش یافته ،ولی

انســان است .در بیان اهمیت این ویروس در

به  %100را موجب می گردد ( .)37شــدت

به دنبال تلقیح مســتقیم ویروس به ماکیان،

بهداشــت عمومی ،همین بس که براســاس

بیماری از یک طرف به ســویه ی ویروس و

نتوانسته اســت از عفونت و مرگ جلوگیری

نظریه ای انتشــار یافته ،ویروس آنفلوآنزا از

از طرف دیگر به گونه ،ســن و سطح ایمنی

کند ( .)17روش دیگر برای افزایش مقاومت،

جمله عواملی است که ممکن است با احتمال

طیــور مبتال شــده بســتگی دارد .افزایش

استفاده از ایمنی فعال یا غیرفعال علیه HA

 5به  ،10روزی نابــودی حیات بر روی کره

مقاومت پرندگان به عفونت در مواقعی که در

یا  NAویروس آنفلونزای پرندگان است .این

زمیــن یا بخشــی از آن را موجب گردد .این

خطر مواجهــه با ویروس آنفلوآنزای پرندگان

امر ،عمدتاً از طریق واکسیناســیون صورت

موضوع اهمیــت  AIرا ،عالوه بر جنبه های

هســتند ،می تواند چرخه عفونت را بشکند.

می گیــرد و در جای خود بــه آن پرداخته

اقتصادی آن در صنعت طیور ،بیش از پیش

از لحاظ نظری این امر از مســیر اصالح نژاد

خواهد شــد ،هرچند انتقال پادتن و ســلول

آشکار میکند.

مقدمه

با هدف انتخاب سویه ها و نژادهای مقاوم تر

ایمنی نیز حفاظت کننده می-باشــد .شکل

برای اطــاع از جزئیات بیش تر می توان

آنفلوآنزا را امروزه میتوان پرگزارش ترین بیماری پرندگان به شمار آورد .آنفلوآنزای پرندگان ،ازجمله بیماری هایی است

قابل دست یابی اســت ،ولی تا به امروز تنها

بیمــاری با تلفات باال ،معمــوالً در نتیجه ی

به کتاب هایــی که اخیرا ً به طبع رســیده،

که با گذشــت زمان و به ســرعت ،بر خسارات ناشی از آن که بر صنعت طیور در جهان وارد می گردد ،افزوده می شود .این

مقاومــت جزئی برخی نژادهــای ماکیان به

عفونت بــا ویروس های آنفلوآنزای با بیماری

موضوعــات اختصاصی آنفلوآنــزا در مجالت

افزایش در ســال های اخیر به صد براب ِر پیش از آن رسیده است .پرندگان آبزی آزاد پرواز ،میزبانهای طبیعی ویروسهای

ویروس های آنفلوآنــزای با بیماری زایی کم

زایی زیاد ایجاد می شــود .عفونت با ویروس

و مقــاالت اختصاصی با عنــوان آنفلوآنزای

آنفلوآنزای تیپ  Aهستند .چرخه ی پیوسته ی عفونت ،بین گونههای پرندگان آبزی ،بسیاری از پرندگان مهاجر و بین این

( )LPAIشناسایی و از نظر علمی تأیید شده

آنفلوآنزا ،به جــز ویروس  H5N1با بیماری

پرندگان مراجعه نمود (.)37

پرندگان ،طیور و حیوانات دیگر رخ میدهد .ســرایت ویروس از پرندگان آبزی وحشــی به طیور و دیگر گونهها مکررا ً اتفاق

اســت ( .)7مقاومت ماکیان به ویروس های

زایی زیاد (دودمان گوانگ دانگ) ،معموالً در

آشنایی با آنفلوآنزای پرندگان
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غیر از پرندگان آبزی آزاد پرواز خو گرفته اند .امروزه ،اورتومیکسوویروس ها به عنوان علت شمار قابل توجهی از بیماری ها
و عفونت های طبیعی ،که معموالً در قســمت های فوقانی و تحتانی دستگاه تنفس انسان ،اسب ،خوک های اهلی ،سگ و
گونه های مختلف پرندگان رخ می دهند ،شناخته شده اند .تاکنون ،بیماری انفرادی در مینک و انواع مختلفی از پستانداران
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میافتد .بســیاری از این موارد ،موقتی بوده در حالی که ،ندرتاً بعضــی از این ویروس های آنفلوآنزا به میزبان های خاصی
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تک رشــته ای با سنس منفی تشکیل یافته

ویروس را شــکل می دهد .به این مطلب در

اســت .عالوه بر دو پروتئیــن  HAو ،NA

عنوان طبقه بندی سویه پرداخته شده است.

ویــروس هــای آنفلوآنزای پرنــدگان ،در

ویروس دارای  8پروتئیــن دیگر به نام های

دو پروتئین  HAو  ،NAبیش ترین نقش را

زمانی که تفاوت بین دو جدایه ی ویروس،

خانــواده ی اورتومیکســوویریده و جنــس

نوکلئوپروتئیــن ( ،)NPماتریکس،)M1( 1

در بیماری زایی ویروس های آنفلوآنزا برعهده

ناشــی از تفاوت ویژگی های پادگنی بین آن

زایی یا پاتوژنیســیته ی آن ها ربط پیدا می

ویــروس آنفلوآنــزای  Aطبقه بندی می

ماتریکس ،)M2( 2پلی مرازAو( ،)PAپلی

دارند و نقش اولی نیز بیش از دومی است ،اما،

ها باشــد و این تفاوت را بتوان با استفاده از

کند ،برای تعریــف آن ها از واژه ی پاتوتیپ

شوند .این ویروس ها به طور مشخص کروی

مراز  B1و( ،)PB1پلی مراز B2و(،)PB2

برای بیان حداکثر توان بیماری زایی ویروس،

یک آزمون سرولوژیک ،آشکار نمود ،جدایه ها

استفاده می شــود .ویروس-های آنفلوآنزای

ویژگی های پادگنی

شــکل بوده یا به اشــکال متنوع و رشته ای

پروتئین غیرساختاری  )NS1( 1و پروتئین

فراهم آمدن حالتی خاص از تمامی پروتئین

در دو تیپ سرومی مختلف قرار می گیرند و

پرندگان را که تمامــاً در تیپ  Aقرار دارند،

ویروس های آنفلوآنزا ،بر اســاس واکنش

با طول چندین نانومتر نیز دیده می شــوند.

غیرساختاری )NS2( 2نیز می باشد .تمامی

های آن ضرورت دارد .پادتن های تولید شده

برای تعریف آن ها از اصطالح سروتیپ یا در

می توان از نظر ویژگی های پادگنی ،به سویه

ســروم شــناختی پروتئیــن هــای داخلی

در ســطح ویروس دو برجستگی پروتئینی،

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان در جنس یا

علیه پروتئین های  HAو  ،NAنقش اصلی

تقسیم بندی های فرعی-تر ،تحت سروتیپ

های فرعی تر که تحت تیپ نامیده می شوند،

خــود ،به ویــژه پروتئین هــای ماتریکس1

یکــی میله ای شــکل (هماگلوتینین )HA

تیپ  Aقــرار دارند و این  8پروتئین در بین

را در محافظــت علیه ویروس برعهده دارند و

(تحت تیپ) اســتفاده می شــود .زمانی که

تقســیم بندی نمود .در عین حال ،به دلیل

و نوکلئوپروتئیــن ،به جنس یــا تیپ طبقه

و دیگری قارچی شــکل (نورآمینیداز )NA

آن ها مشابه اســت .تفاوت در پروتئین های

نقش پادتن های تولید شــده علیه پروتئین

برای تفکیک جدایه ها ،توجه بر ویژگی های

منشأ ژنتیکی تفاوت های موجود بین ویروس

بندی می شــوند .این کار ،به طور مشخص

وجود دارد .نوکلئوکپســید ویروس حلزونی

ســطحی  HAو  ،NAبه تفاوت در ویروس

 HAبیش تر است.

ژنتیکی آن ها معطوف است ،آن ها را در تیپ

هــای آنفلوآنزا ،آن ها را می توان با تمرکز بر

توســط آزمون ایمیونوپرســی پیتاســیون

شــکل اســت و ژنوم آن از  8قطعه RNA

هــای آنفلوآنزا انجامیــده و تحت تیپ های

های ژنومی مختلف طبقه بندی می کنند و

تفاوت های ژنتیکی یا ملکولی نیز دسته بندی

(بــرای مثــال آزمــون ایمیونودیفوزیون در

سبب شناسی

طبقه بندی سویه

برای تعریف این تیپ ها ،اصطالح ژنوتیپ به

کرد .و در نهایت ،تفاوت در توان و ویژگی های

کار می رود .در مــواردی نیز که تفاوت بین

بیماری زایی ویروس های مختلف آنفلوآنزای

دو جدایه-ی مختلف ویروس به توان بیماری

پرندگان ،لزوم تقسیم بندی آن ها به پاتوتیپ
های مختلف را ایجاب نموده است.

5
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ژل آگار[ )]AGADانجــام می شــود ( .)36همــه ی ویروس های

ژنوم آن منشأ می گیرد .با دسترسی گسترده به فناوری توالی سنجی

اسيدهای آمينه ی بازی متعدد در محل شكافت پيشساز هماگلوتينين

و با یک بیماری عمومی شــدید و بسیار کشنده که بیش تر اندام های

آنفلوآنــزای پرندگان ،ویروس های آنفلوآنزای  Aیا تیپ  Aهســتند.

(سیکوانسینگ) ،بیش از 50000ویروس آنفلوآنزا به طور نسبی و یا به

خود نيســتند؛ و قادر به ايجاد عفونتهای سيستميک نيز نمیباشند.

بدن را تحت تأثیر قرار می دهد مشــخص می گــردد .میزان ابتالء و

ویــروس های آنفلوآنزای  Bو ( Cتیپ  Bو  )Cدر انســان و ندرتاً در

طور کامل توالی سنجی شــده اند .این امر ،امکان مقایسه فیلوژنتیک

اين ويروسها به كليه تمايل دارند و تخريب اين اندام ،به هنگام تزريق

تلفات در این شــکل ،تا صد در صد نیز مورد انتظار است .ویروس های

سیل و خوک بیماری ایجاد می کنند ،اما ،هرگز از پرندگان جدا نشده

ســویه ،با اهداف همه گیرشناســی ملکولی ،تعیین هویت قطعات ژن

داخل وريدی ويروس موجب مرگ خواهد شد.

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد ،قادر هستند جراحات و تلفات

اند .ویروس های آنفلوآنزای تیپ  ،Aبر اساس واکنش سروم شناختی

بازآرایی شــده ،و تشــخیص جهش های اختصاصی و ارتباط آن ها با

گروه های بالینی در مزرعه

باالی دیده شده درسطح مزرعه را به طورتجربی نیز ایجاد نمایند (.)33

گلیکوپروتئین های ســطحی خود ،یعنی هماگلوتینین و نورآمینیداز

خصوصیات بیولوژیکی را فراهم نموده است .به دلیل در دسترس بودن

اگرچه ،در آزمایشــگاه تنها امکان نشان دادن دو پاتوتیپ از ویروس

حدت متوســط را شــامل می شود ،در
دومین ،که گروه بالینی با ّ

و یا آنالیز توالی قطعــات ژن مربوط به این دو پروتئین ،به تحت تیپ

داده های زیادی در مورد توالی ،وب سایت های چندگانه آنفلوآنزا برای

های آنفلوآنزای پرندگان (با بیمــاری زایی زیاد و با بیماری زایی کم)

نتیجه ی عفونت با ویروس هــای آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی

تقســیم می شوند .برای ویروس های آنفلوآنزای پرندگان ،تا کنون 16

مدیریــت این داده ها طراحی گردیده اســت .مطالعات بر روی توالی

وجــود دارد ،اما ،عفونــت طبیعی با ویروس

تحت تیپ هماگلوتینین (از  H1تا  )H16و  9تحت تیپ نورآمینیداز

های ژن ،در الگوی پایش آنفلوآنزای پرندگان فاصله ایجاد نموده است.

های آنفلوآنزای پرندگان بســته به سویه ی

(از  N1تا  )N9شناسایی شده است .برای تعیین سرولوژیک تحت تیپ

این انقطــاع ،به دلیل فاصله ی خالی در درخت های فیلوژنتیک ،بین

ویروس ،گونه ،ســن و ســطح ایمنی میزبان

هماگلوتینین ،از آزمون ممانعت ازهماگلوتیناسیون ( )HIو برای تعیین

ویروس هایی که تازه تشــخیص داده شده اند با آن هایی که پیش از

و شــرایط محیطی ،به طیف وســیعی از پی

ســرولوژیک تحت تیپ نورآمینیداز ،از آزمون ممانعت از نورآمینیداز

این تشخیص داده شده بودند ،به وجود آمده است.

آمدهــای بالینی منجر می شــود .بر پایه ی
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 16تحــت تیپ هماگلوتینین و  9تحت تیپ نورآمینیداز ،در پرندگان

براساس توان بیماری زایی ،ویروس های آنفلوآنزای به دست آمده از

تولید شده توســط ویروس در سطح مزرعه،

وحشــی یا اهلی گزارش شده اســت ،اما ،انتشار این ترکیبات حاصل،

طیور به دو پاتوتیپ با بیماری زایی زیاد و با بیماری زایی کم (نه زیاد)

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان را می توان

بر اســاس ســال ،موقعیت جغرافیایی و گونه ی میزبان متفاوت بوده

تقسیم می شــوند .این اصطالحات ،در ابتدا بر اساس توان کشندگی

به چهار گروه بالینی ( )1بســیار حاد ( )2با

اســت .اخیراً ،چنین ادعا شده که تحت تیپ هفدهم هماگلوتینین ،در

ویــروس ،متعاقب چالش تجربی ماکیان شــکل گرفت ،اما ،در ســال

حدت کم و ( )4فاقد
حدت متوســط ( )3با ّ
ّ

آمریکای مرکزی و از خفاش جدا گردیده است ،اما ،طبقه بندی قطعی

 ،1994معیارهای ملکولی هم به تعریف فوق افزوده شــد ( .)42تا به

حدت تقسیم بندی نمود.
ّ

آن به بحث بیش تری نیاز دارد (.)40

امــروز ،از بین  16تحت تیپ مختلــف  Hدر ویروس های آنفلوآنزای

حدت بســیار
اولیــن ،که گروه بالینی با ّ

ویژگی های ژنتیکی یا ملکولی

پرنــدگان ،پاتوتیپ با بیماری زایی زیــاد تنها در تحت تیپ های H5

زیاد را شــامل می شود ،در نتیجه ی عفونت

ویژگــی های پادتنی و تفاوت ســویه های مختلــف از این نظر ،به

و  H7دیده شده اســت ،لیکن ،تمامی ویروس های متعلق به این دو

با ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

تفاوت بین پروتئین هایی مربوط می شــود که به عنوان پادگن های

تحت تیپ ،از توان بیماری زایی باال برخوردار نیستند .اخيراً ،برخی از

زایــی باال  H5و  H7بــه وجود می آید .این

اصلی ویروس برای طبقه بندی ســویه ،مورد استفاده قرار می گیرند.

ويروسهای تحت تيپ  H10نيز بهعنوان ويروسهای با بیماری زایی

شــکل ،معموالً در ماکیان یا خویشــاوندان

امــا ،تفاوت بین این پروتئین ها و نیز ســایر پروتئین های ویروس ،از

زیاد در نظر گرفته شــدهاند .اگرچه ،ویروس های این تحت تیپ واجد

نزدیک آن از پرندگان گالیناسه رخ می دهد

8
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( )NIاستفاده می شــود ( .)37تاکنون بیش تر ترکیبات ممکن بین

ویژگی های بیماری زایی

الگوی تلفات ،نشــانه های بالینی و جراحات
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کم ،از هریک از تحت تیپ های هماگلوتینین

از  5درصد است و به طور خاص در پرندگان

می شود ( .)29شکل فوق در طیور ،به دنبال

کشتارگاه کشــف گردید ( .)29ندرتاً ،ممکن

حدت زیاد ممکن است در برخی پرندگان مرده دیده شود ،اما ،مشابه با آن چه از ویروس های با
ّ

و نورآمینیداز ،به وجود می آید .این شــکل،

مسن تر دیده می شود.

معرفی ویروس هــای آنفلوآنزای پرندگان با

اســت ویروس هــای آنفلوآنزای بــا بیماری

بیماری زایی متوسط یا کم انتظار می رود ،میزان تلفات در گله پایین باشد.

معموالً با عفونت های مشترک در اثر عوامل

حدت
چهارمیــن ،که گروه بالینــی فاقد ّ

بیماری زایی کم (که عادت یافتگی ضعیفی

زایی کم و بیماری زایی باال ،با یکدیگر ظاهر

بیماری زای ثانویــه و دیگر عوامل تنش زا

را شــامل می شــود ،در نتیجه ی عفونت با

به میزبان خود دارند) از پرندگان وحشــی به

شوند .دراین صورت ،احتمال به وجود آمدن

تأثیر پروتئین هماگلوتینین بر بیماری زایی

همراه اســت (32و .)37میزان تلفات در این

ویروس های آنفلوآنــزای پرندگان با بیماری

آن ها رخ می دهد .به عنوان یک مثال از این

یک سردرگمی در تفسیر نتایج آزمایشگاهی

ژن هماگلوتینین ،اگرچه تنها عامل تعیین کننده ی بیماری زایی ویروس در ماکیان نیســت،

شــکل بیماری متغیر است ،اما ،احتمال از 5

زایی کم به وجود می آید .این شــکل ،فاقد

شکل ،می توان به کشف آلودگی در بوقلمون

و مشــاهدات بالینی در مزرعه وجود خواهد

اما ،نقش اولیه را در این مورد برعهده دارد .همان طور که پیش تر اشــاره شــد ،گرد هم آمدن

تا  97درصد تلفات وجــود دارد .بیش ترین

هرگونه نشــانه ی بالینی بــوده ،هیچ گونه

هایی اشاره نمود که ویروس های آنفلوآنزای

داشــت .در موقعیت های انفرادی در مزرعه،

مناســب هر هشــت قطعه ژن ویروس برای بیان حداکثر توان بیماری زایی آن الزم است (.)37

تلفــات در جوجه های جوان ،مرغان در حال

افزایشــی در میزان تلفــات ایجاد نمی کند.

پرندگان را در اثر مواجهه ی قبلی با پرندگان

پی آمد بالینی بیماری می تواند مخلوطی از

به طور اختصار ،شــکافت پروتئین هماگلوتینین ،به هماگلوتینین های  1و  2برای عفونی شدن

تخم گذاری و پرندگان تحت تنش شدید رخ

بیش تریــن فراوانی این شــکل بیماری در

آبزی وحشــی از آن ها دریافت کرده بودند.

چهار گروه فوق باشــد .برای مثال ،در خالل

ویروس و تکمیل چرخه ی تکثیر آن ضروری اســت .ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

می دهد .جراحات معموالً در دستگاه تنفس،

پرندگان وحشــی از رده ی انســریفرمس و

هیچ گونه ،نشانه ی بالینی قبلی در سابقه ی

تبدیل یک ویــروس آنفلوآنزای  H5یا H7

زایی کم ،در حالتی از ســلول میزبان آزاد می شوند که فاقد هماگلوتینین شکافته شده هستند و

اندام هــای تولید مثلی ،کلیه ها ،یا پانکراس

کارادریفرمس و در اثر عفونت با ویروس های

این بوقلمون ها وجود نداشــت و آلودگی آن

بــا بیماری زایــی کم به بیمــاری زایی باال،

بنابراین ،غیرعفونی به شمار می روند .این پروتئین ،می تواند توسط پروتئازهای شبه تریپسین ،که

دیده می شود .بعضی از کیس ها ممکن است

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم ،دیده

ها تنها از طریق واکنش سرومی مثبت و در

جراحات مربوط به ویروس های آنفلوآنزای با

دراندام های محدودی مانند سلول های پوششی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس یافت می شوند،

بــا عفونت های باکتریایی هــم زمان درگیر

شکافته شــود .چنین محدودیتی ،به محدود

باشــند ،این باکتری ها پروتئازهایی را ترشح

حدت آن
شدن تکثیر ویروس و کم تر شدن ّ

می کنند که قادر هســتند در هماگلوتینین

منجر می شود .تفاوت بین ناحیه ی شکافت

ویروس های آنفلوآنــزای پرندگان با بیماری

در ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

زایی کم ،شــکافت ایجاد نموده و بر وخامت

زایی زیاد نســبت به ویروس های آنفلوآنزای

عفونت با ویروس بیافزایند (25و.)37

حــدت کم ،در وجــود تعدادی
پرنــدگان با
ّ

پیک مهر شماره هفتم پاییز 95

شامل می شود ،در نتیجه ی عفونت با ویروس

نزدیک ناحیه ی شکافت یا درج تعدادی اسید

های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم

آمینه ی بازی در نزدیک این ناحیه اســت.

به وجود می آید و تلفات کم ،بیماری تنفسی

این ویژگی ،تعیین کننده ی این خصوصیت

مالیم و کاهش تولید تخم مرغ از تبعات ابتالء

اســت که آیا پروتئازهای شبه فورین قادر به

به آن به شمار می رود .تلفات ،معموالً کم تر

شکافت هماگلوتینین هستند ،یا برای این کار
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حدت کم را
ســومین ،که گروه بالینی با ّ

اســید آمینه ی بازی در هماگلوتینین ،1در
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حضور پروتئازهای شبه تریپسین ضرورت دارد .ویروس های آنفلوآنزای

از جمله دســتگاه عصبی و قلبی عروقی تکثیر یافته ،بیماری عمومی

پرنــدگان با بیمــاری زایی کم ،عموماً ،تنها دارای دو اســید آمینه ی

با تلفات بــاال ایجاد نماید .چنین عقیده ای وجــود ندارد که ویروس

کربوکسی هماگلوتینین 1خود هستند که
بازی غیرمتوالی در انتهای
ِ

هــای آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد ،به طور طبیعی در بین

تنها توسط پروتئازهای شبه تریپسین قابل شکافتن است .در نقطه ی

پرندگان وحشی در حال چرخش هستند ،اما ،ویروس های آنفلوآنزای

مقابل ،ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد  H5و H7

پرندگان با بیماری زایی کم ،می توانند تحت برخی شرایط به ویروس

 ،یا دارای اسیدهای آمینه ی چندگانه و یا یک درج اسیدهای آمینه در

های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد جهش یابند .این اتفاق در

کربوکسی پروتئین هماگلوتینین 1خود می باشند .این ویژگی،
انتهای
ِ

اثر تغییرات زیر ،درناحیه ی شکافت هماگلوتینین رخ می دهد:

امکان شکافت پروتئولیتیک توسط پروتئازهای همه جایی فورین ،که

( )1جانشینی اسیدهای آمینه ی غیربازی توسط اسیدهای آمینه ی بازی

در بسیاری از سلول های بدن حضور دارند را فراهم می کند ( .)37برای

( )2درج اسیدهای آمینه ی بازی چندگانه از کدون های رونوشت برداری شده

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد ،هماگلوتینین در

در ناحیه شکافت هماگلوتینین

درون سلول و پیش از گردهم آمدن ویروس ،شکافته می شود و بدین

( )3درج کوتاهی از اسیدهای آمینه بازی و غیر بازی از منبع نامعلوم

ســلول میزبان ،عفونی
ترتیب ،ویروس ها پیش از آزاد شــدن از درون
ِ

( )4ایجاد یک ترکیب جدید غیرمتقارن که موجب افزایش طول ناحیه شکافت

هســتند .این اتفاق ،به طور مؤثری تمایل ویروس به سلول را افزایش

پروتئولیتیک شود ،در حالی که ممکن است شامل اسیدهای آمینه بازی اضافه

می دهد و باعث می شــود تا ویروس دراندام های احشــایی متعددی

باشد یا نباشد (.)37

پیک مهر شماره هفتم پاییز 95

ناحیه ی گلیکوزیالسیون درانتهای آمینی پروتئین هماگلوتینین ،1بر

اتصال به گیرنده در هماگلوتینین ویروس و گیرنده بر روی سلول های

شــکافت هماگلوتینین تأثیرگذار است .این ناحیه ی گلیکوزیالسیون،

میزبان است .ویروس های آنفلوآنزای پرندگان ،ترجیحاً بر روی گیرنده

در هنــگام حضــور ،به دلیل اســتقرار درنزدیکی ناحیه ی شــکافت

های سیال الیگوساکارید سلول های پرندگان ،به پیوند اسید ا ِن استیل

هماگلوتینین ،می تواند مانند سپری از تأثیر پروتئولیتیک آنزیم های

نورآمینیک آلفا2 -و -3گاالکتوز (پیوند آلفا2و )3متصل می شوند .اما،

شــبه فورین بر ناحیه ی شکافت جلوگیری کند ،بدین ترتیب ممکن

این تمایل به اتصال ،به میزان زیادی بســته به ساختار الیگوساکارید

است ویروس ،علی رغم برخورداری ازاسیدهای آمینه ی بازی چندگانه

متفاوت است .فهم اندکی در مورد این پدیده وجود دارد ،لیکن ،درجه

در ناحیه شکافت ،فنوتیپ ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

ی وابســتگی ویروس به میزبان (خوگیری با میزبان) و تمایل ویروس

زایی کم را نشــان دهد ( .)37نشان داده شده است که اگر اسیدهای

به سلول ،بافت و اندام های خاصی در بدن میزبان ،تحت تأثیر آن قرار

آمینه ی بازی چندگانه ،به ناحیه ی شکافت هماگلوتینین بعضی تحت

می گیرند .نشــان داده شده اســت که تغییرات در ناحیه ی اتصال به

تیپ های غیر از  H5و  H7ضمیمه شوند ،این ویروس ها قادر خواهند

گیرنده در هماگلوتینین ،طیف میزبان هــای یک ویروس آنفلوآنزا را

شد که در طیور ،عفونت عمومی ایجاد کنند (.)37

تغییــر می دهد .هم ویروس و هم میزبــان ،هر دو بر فرایند اتصال به

به جز توانایی شکافت هماگلوتینین ،موضوع دیگری که در عفونت

گیرنده تأثیرگذار هستند.

12
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به عنوان یک عامل اضافه ،نشان داده شده است که حضور یا فقدان

زایی ویروس آنفلوآنزا نقش دارد ،فرایند اتصال به گیرنده ،بین ناحیه ی

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

زایــی کم به صورت انزوتیک درآمده اند ،مانند ویروس های با بیماری

( .)20در سیستم های عرضه ی زنده ی طیور ،وقوع شیفت پادگنی در تحت تیپ های هماگلوتینین و /یا نورآمینیداز به اثبات رسیده است .عالوه بر

زایی کم  H9N2در خاورمیانه و آسیا ،ویروس های با بیماری زایی کم

ژن های هماگلوتینین و نورآمینیداز ،بازآرایی ژنتیکی به مبادله ی دیگر ژن های ویروســی نیز منجر می شــود .این اتفاق ،در آسیا برای ویروس های

همان طور که ویروس های فصلی آنفلوآنزای انســانی ( H5N1و

 H5N2در آمریکا و ویروس های با بیماری زایی زیاد  H5N1درآسیا

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی باال ،در ماکیان و غازها نشــان داده شــده است ( .)37به طور معمول ،اردک های وحشی به عفونت های مخلوط و

 ) H3N2نشان داده اند ،ویروس های آنفلوآنزای  Aنیز ،به دلیل وقوع

و آفریقا ،عفونت با ویروس های مزرعه گسترش زیادی دارد و این خود،

هم زمان با ویروس های آنفلوآنزای مختلف دچار می شــوند ،این امر ،فرصت مناســبی را برای وقوع بازآرایی ژن های ویروس آنفلوآنزا در آن ها فراهم

شــیفت و دریفت در گلیکوپروتئین های سطحی خود (هماگلوتینین

عامل ظهور گوناگونی پادگنی است .برنامه های واکسیناسیون ،که به

می کند (.)37

و نورآمینیداز) ،از گوناگونی پادگنی بســیار باالیی برخوردارند .دریفت

دلیل واکسیناسیون ناکافی و نامناسب ،به شکل گیری ایمنی قوی در

پادگنــی ،در ویروس های آنفلوآنزا ،به دنبــال جهش نقطه ای در ژن

جمعیت منجر نمی شوند ،موقتاً ،با ظهور واریانت های دریفت در مزرعه

هــای هماگلوتینین و /یا نورآمینیداز ،که بــه تغییرات پادگنی جزئی

همراه بوده انــد ،اگرچه ،رابطه ی علت و معلولی بین این دو به اثبات

در پروتئین های کد شــده توسط آن ها (پادگن های  Hو  )Nمنجر

نرسیده است (.)91

گوناگونی پادگنی سویه ها – شیفت و دریفت

می گردد ،رخ می دهد .در جمعیت های طیور واکســینه شده ،فشار

شــیفت پادگنی ،در اثر بازآرایی ژنتیکی بین قطعات ژن متعلق به

ایمنی یا به احتمال بیش تر شکل گیری یک ایمنی نامناسب ،ناکافی

دو ویروس آنفلوآنزا ،که به طور هم زمان ســلول واحدی را آلوده کرده

و ناقص در جمعیت ،ممکن اســت در گزینــش واریانت های پادگنی،

اند ،اتفاق می افتد .نتیجه ی این امر ،به دست آوردن ترکیب جدیدی

همان طور که در شــرایط برون تن نشان داده شده است ،نقش داشته

از پادگن هماگلوتینین و /یا نورآمینیداز در ویروس است که می تواند

باشد ( .)39در مناطقی که ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

در جمعیتی که فاقد ایمنی قبلی در برابر آن باشــد ،عفونت ایجاد کند

نامگان سویه
برای نام گذاری ســویه های ویروس آنفلوآنزا ،روش استاندارد بین
المللی پایه گذاری شده است .بدین منظور در نام استاندارد هر سویه،

برپایــه ی الگوی نام گذاری ویروس هــای آنفلوآنزای پرندگان عبارت
است از :

ابتدا تیپ آن ( A، Bیا  ،)Cســپس میزبان مرجع (به استثنی انسان
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جغرافیایی ،شــماره ی سویه و سال جداســازی ،آورده می شود .برای

پنسیلوانیا ،در طول ســال  1983و طبقه بندی شده به صورت تحت

ویــروس های آنفلوآنزای تیــپ  Aدر انتهای نام ســویه ،تحت تیپ

تیپ  ،H5N2به این شــکل نام گذاری و در فارسی ،از راست به چپ

هماگلوتینین و نورآمینیداز ویروس ،داخل پرانتز ذکر می گردد (.)37

نوشته و خوانده می شود:

آنفلوآنزای ناشی از ویروس  ،H9N2از سال  1377در مزارع مرغداری
ایران شــیوع یافته و در طی ســال های پس از آن ،با فراز و نشیب ،به
ایجاد خســارت در سطح مزارع ادامه داده است .نام کامل این ویروس

(/ )H5N2ماکیان/پنسیلوانیاA /1370/83/
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که میزبان مرجع حذف می شــود) و در ادامه بــه ترتیب ،منطقه ی

در مثال دیگر ،ویروس آنفلوآنزای تیپ  Aجدا شــده از ماکیان در

14

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی

15

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

یک پارچه ســازی روش هایی شامل گرم کردن ساختمان ها تا – 32
 38درجه ی سانتی گراد به مدت یک هفته ،جمع آوری و دفع مناسب

وقوع و انتشار

زمستان گذرانی ،افزایش نشان داده است ( .)26تحت تیپ های H3،
 H4، H6، N2، N6و  N8در بیــن ویروس های آنفلوآنزای پرندگان
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عوامل فیزیکی مانند حرارت ،اســیدیته شدید ،شرایط هیپرتونیک و

نگه داشتن مزرعه پیش از جوجه ریزی جدید انجام داد ( .)37ویروس

آن ها از آفریقا ،آســیا ،اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی گزارش شده

ســاحلی (رده ی کارادریفرمس) ،بیش ترین شمار جداسازی در بهار

خشکی می تواند آن ها را غیرفعال کند .به دلیل برخورداری از پوشینه

موجود در کود و بســتر را بایســتی غیرفعال نمود و یا به روش هایی

است .مدارک سرولوژیک که بر عفونت پنگوئن ها در جنوبگان داللت

و اوج دوم آن ،در طول مهاجرت پاییزه بوده اســت .ویروس های بارز،

ای از جنس چربی ،ویروس های آنفلوآنزای پرندگان توسط حالل های

مانند دفن کردن ،کمپوســت کردن و یا ســوزاندن از خطر آن رهایی

دارد نیز در دسترس اســت ( .)37ویروس های آنفلوآنزای پرندگان از

تحت تیپ های H3،H9،H11،H13،N2،N4،N8و N9بوده اند .اما،

آلی و شــوینده هایی مانند دزوکســیکالت سدیم و دودسیل سولفات

یافت .کمپوســت کردن ،در کشتن ویروس های آنفلوآنزای با بیماری

پرنــدگان دریازی آزادپرواز به ویژه از رده های انســریفرمس (اردک و

بیش ترین ترکیب بین تحت تیپ های هماگلوتینین  16و نورآمینیداز

سدیم غیرفعال می شوند .بیش تر شوینده ها و مواد گندزدای متداول

زایی زیاد در الشــه های طیور ،در کم تر از  10روز موفق بوده اســت

غاز) و کارادریفرمس (پرندگان ساحلی ،مرغ نوروزی ،پرستوی دریایی،

 ،9درپرندگان آزاد پروازگزارش شــده اســت .ویروس های آنفلوآنزای

(مانند ترکیبــات فنولی ،ترکیبات چهارتایــی آمونیوم و هیپوکلریت

( .)23گندزداهای مؤثر بر ویروس های آنفلوآنزای پرندگان در سطوح

وآک) جدا شــده اند .این پرندگان ،مخازن ژنتیک و بیولوژیک همه ی

پرندگان ،ازپرندگان وحشی خشکی زی جداسازی فراوانی نداشته اند،

ســدیم) ،ویروس های آنفلوآنزای پرندگان را غیرفعال می سازند ،اما،

تمیز ،شــامل هیپوکلریت ســدیم  25/5درصد ،هیدروکسید سدیم 2

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان در نظر گرفته می شوند ( .)37در این

دلیل این امربه زیست بوم غیرآبی آن ها باز می گردد که محل مناسبی

 RNAویروس ممکن است سالم باقی بماند ،در این صورت می توان

درصد (الی) ،ترکیبات فنولی ،عوامل یونوفوره اسیدیفیه ،گندزداهای

گونه ها ،عفونت با ویروس آنفلوآنزای پرندگان (ویروس های آنفلوآنزای

برای بقا و نگه داری ویروس های آنفلوآنزای پرندگان نیست (.)37

حضــور ویروس را بــا روش های ملکولی  ،پــس از آن که دیگر قابل

دی اکســید کلره ،عوامل اکســید کننده ی قوی و کربنات سدیم %4

پرنــدگان با بیماری زایی کــم) معموالً به بیماری منجر نمی شــود.

پنج زیست بوم مجزای ساخته شده توسط بشر،که بر بوم شناسی ویروس

جداسازی نیست نشان داد (.)28

 /ســیلیکات سدیم  %0/1هســتند ( .)4اما ،برای آن که تأثیر مناسب

استثنی در این بین ،تلفات باالی پرستوی دریایی در آفریقای جنوبی

آنفلوآنزای پرندگان تأثیرگذار بوده اند ،شامل موارد زیر است (29و:)31

در شــرایط مزرعه ،ویروس های آنفلوآنزای پرندگان ،هنگام دفع از

از گندزداهای فوق دیده شــود ،بایســتی مواد آلی از سطوح برداشته

در خالل ســال  1961و عفونت و تلفات چند گونه از پرندگان وحشی

( )1طیورتجاری که به شکل یک پارچه در زیر یک سقف نگه داری می شوند؛

بدن توسط مواد آلی مانند ترشحات بینی یا مدفوع محافظت می شوند.

شوند .پختن و پاستوریزه کردن ،از راه های مؤثر برای غیرفعال سازی

با ویروس آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد  H5N1با خاستگاه

( )2پرورش نیمه رهای طیور تجاری ،به ویژه سیســتم های پرورش اردک

این مواد ،مقاومت آن ها در برابر تأثیرات عوامل فیزیکی و شیمیایی را

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان هستند .مطابق استاندارد ،USDA

آسیا در سال 1996است .اردک های دابلینگ ،به ویژه ماالردها (آناس

های اهلی در شالیزارهای کشت برنج؛

افزایش می دهد ( .)37سرما و رطوبت به افزایش مقاومت ویروس های

برای گوشت طیور ،مدت زمان پختی که درجه حرارت داخل آن را به

پالتیرهینکوس) در مســیر هوایی مهاجرت آتالنتیک ،و شوولر شمالی

( )3عرضه ی زنده ی طیور؛

آنفلوآنزای پرندگان در محیط کمک می کنند .ویروس های آنفلوآنزای

 165درجه ی فارنهایت (حدود  74درجه ی سانتی گراد) برساند و یا

(آناس کلیپاتا) در مســیر هوایی مهاجرت اقیانوس آرام شمال آمریکا،

( )4گله های روستایی ،خانگی و سرگرمی؛

پرندگان در کود مایع و در زمستان به مدت  105روز زنده باقی مانده

پاستوریزه کردن (در دمای  6/55تا  3/63درجه ی سانتی گراد به مدت

باالترین میزان گزارش جداسازی ویروس های آنفلوآنزای پرندگان ،با

( )5کلکسیون پرندگان و تجارت آن ها؛

اند .مدت بقاء ویروس در مدفوع ،در دمای  4درجه ی سانتی گراد 30

 210تا  372ثانیه) جهت از بین بردن ویروس های آنفلوآنزای پرندگان

بیــش از  %30آلودگی در اردک های جوان ،قبل از مهاجرت در اواخر

فراوانی عفونت های آنفلوآنزای پرندگان در هریک از این سیســتم

تا  35روز ،در  20درجه ی ســانتی گــراد  7روز و در دمای  25تا 32

کافی است (30و34و.)39

تابســتان را نشان داده اند .در اردک های مهاجر ،این فراوانی در مکان

ها متفاوت اســت .در طیور تجاری ،بیش ترین موارد گزارش از شیوع

درجه ی سانتی گراد و در سایه 4 ،روز بوده است ( .)37غیرفعال کردن

های زمســتان گذرانی به کم ترین میزان خود (حدود نیم تا  3درصد)

بیمــاری به بوقلمون ها مربوط می شــود ،در مرتبه ی بعدی با کمی

یا نابودســازی ویروس های آنفلوآنزای پرندگان دفع شــده به محیط،

در طول مهاجرت کاهش یافته است ( .)26اما ،فراوانی عفونت در اردک

فاصله مرغان تخم گذار قرار دارند و در بقیه ی طیور نیز گزارش شیوع

برای کنترل عفونت های مزارع ضروری اســت و این کار را می توان با

های بومی ســاکن ،پس از رســیدن اردک های مهاجر به مکان های

نادر است.
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ویروس های آنفلوآنزای پرندگان در محیط ،نســبتأ ناپایدار هستند.

کود و بستر ،پاک ســازی و گندزدایی ساختمان ها و وسایل ،و خالی

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان انتشــار جهانی دارند و جداسازی

جداشــده از اردک های آزادپرواز ،بارز بوده انــد ( .)37برای پرندگان

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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ويروسهای آنفلوآنزای پرندگان قادر بــه عفونت زایی در پرندگان

این اعتقاد وجــود دارد كه اين اتصال انتخابی ويروس به گيرنده های

متشــکل از  13رده ی مختلف جدا شده است .این پرندگان %61 ،از

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم ،در مینک ،ســیل

و پســتانداران می باشند .ولی ،عموماً پرندگان به شكل مؤثرتر و ساده

مختلف ،يكی از اصلی ترين داليل ممانعت از انتقال بين گونه ای (ايجاد

خانواده های شناخته شــده ی پرندگان را در بر می گیرند ،اما ،شمار

و وال موجب همه گیری بیماری تنفسی شده اند ( .)37اخیراً ،ویروس

تری نسبت به پستانداران به عفونت مبتال می گردند .هم چنين ،انتقال

سد بين گونه ای) ويروس است .به هر حال ،اين واقعيت كه آنفلوانزای

واقعی گونه های پرنده ای که به طور طبیعی به ویروس آنفلوآنزا آلوده

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد  H5N1در ببر ،پلنگ ،ســگ

بين گونه ای و داخل گونه ای ويروس آنفلوانزا در رده ی پرندگان در

پرندگان به ندرت قادر به ايجاد عفونت در انســان و ســاير پستانداران

هستند بیش از این هاست ( .)37در پرندگان آزادزی  ،بیش تر عفونت

های اهلی ،گربه های خانگی ،زبادهای پالم اوستون ،یک نوع پرستو و

مقايسه با رده ی پستانداران در مقياس وسيعتری اتفاق می افتد .يكی

است ،نشان دهنده ی عدم استحكام و شكستنی بودن این سد بين گونه

های حاصل از ویروس های آنفلوآنزای پرندگان ،بیماریِ قابل تشخیص

خوک ،موجب عفونت های انفرادی شــده است (9و .)16بیش تر این

از عواملی كه در تعيين حساسيت ميزبان نسبت به ویروس آنفلوآنزای

ای است .نشــان داده شده است که ویروس های آنفلوآنزای پرندگان،

ایجاد نمی کند .ویــروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی باال

موارد ،با پرندگان آلوده تماس نزدیک داشــته یا از آن ها تغذیه کرده

پرندگان دخيل اســت ،تركيب گيرنده های ويروسی موجود در سطح

به طور طبیعی طیف گســترده ای از پرندگان وحشی و اهلی ،به ویژه

( H5N1دودمان گوانگ دانگ) ،یک استثنی است .پرندگان متعلق به

بودند .موارد اندکی از عفونت طبیعی با ویروس آنفلوآنزای پرندگان در

سلول های ميزبان می باشد.

آن هایی که به شــکل آزاد در زیستگاه های دریایی زندگی می کنند،

رده ی طوطی ســانان ،احتماالً پس از اسارت و در طی مخلوط سازی

انسان ها گزارش شده است (به بخش اهمیت ویروس از نظر بهداشت

گيرنده ای كه عمدتاً در ســطح ســلول های پرندگان قرار داشته و

را آلوده می سازند .برخی از عفونت های آنفلوآنزای پرندگان ،پرندگان

بــا پرندگان آلوده در محل قرنطینه ،آلوده می شــوند ( .)37بعضی از

عمومی مراجعه شود) و شواهد سرولوژیک که از موارد بیش تر عفونت

ويروس های آنفلوانزای پرندگان نيزتمايل بيش تری برای اتصال به آن

وحشــی خشــکی زی را نیز درگیر نموده است ،این پرندگان ،منبع یا

موارد عفونت پرندگان آزادزی متعلق به رده ی پسری فرمس (پرندگان

حکایت می کنند نیز وجود دارد .در مطالعات تجربی ،نشان داده شده

دارند به اختصار  )SA)-α2,3-gal-terناميده می شود .در صورتی كه

مخزن اصلی ویروس های آنفلوآنزای پرندگان به شــمار نمی روند ،اما،

شاخزی -ســار و گنجشــک) با بروز بیماری در مزارع پرورش طیور،

است که سویه های اختصاصی از ویروس های آنفلوآنزای پرندگان در

ويروس های آنفلوانزای انســانی به صورت ترجيحی تمايل بيش تری

به طور بالقــوه نقش مهمی در انتقال منطقــه ای ویروس آنفلوآنزای

محلی که آن ها در اثر تماس نزدیک با طیور آلوده می توانستند عفونت

خوک ،راســو ،رت ،خرگوش ،خوکچه ی هندی ،موش ،ســگ ،روباه،

برای اتصال به گیرند ه های  )SA)-α2,6-gal-terدارند ،که به طور

پرنــدگان با بیماری زایی زیاد  H5N1ایفا می کنند .به طور خالصه،

را دریافت کنند ،مرتبط بوده اســت .به طور تجربی ،نشــان داده شده

گربه ،مینک ،پریمات ها و انسان عفونت ایجاد می کنند (.)37

18
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میزبان های طبیعی و آزمایشگاهی

وسيعی در سطح سلول های پوششی یا اپی تليال انسانی حضور دارند.

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان ،از بیش از  90گونه پرنده ی آزادزی

است که گنجشک ها می توانند عفونت را به طیور انتقال دهند (.)12

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

انتقال و حامل ها
به دلیل آن که ویروس آنفلوآنزای پرندگان
در دستگاه تنفس ،روده ها ،کلیه ها و یا اندام
های تولید مثلی تکثیر مــی یابد ،لذا ،از راه
بینی ،دهــان ،ملتحمه و کلــوآک پرندگان
عفونی به محیط دفع می شــود .هم چنین،
ویروس های آنفلوآنــزای پرندگان با بیماری
زایی زیاد ،در پوســت ،شامل پرها ،فولیکول
های پــر ،و غدد ،مانند غــده ی پرین قابل
نشــان دادن هســتند و بنابراین ،از این راه
نیــز می توانند محیط را آلــوده کنند (.)37
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(عفونت اولیه) شامل موارد زیر است:

بیماری زایی زیاد ،ســطح باالی ویروس در

ویروس برای ویــروس کره جنوبی ،H5N1

غیرمســتقیم به وسیله ی ذرات آئروسل و یا

داده است .انتقال بین گونه ای می تواند بین

( )1سایر طیور اهلی یا محصور شده

بافت های پرنده ی آلوده ،مصرف آن توسط

از ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

مدفوع آلــوده به ویروس ،بین پرندگان آلوده

رده های مختلف موجود در کالس یکســان،

( )2پرندگان آبزی مهاجر و دیگر پرندگان

پرندگان شکارکننده و یا کانی بال را به عنوان

زایی زیــاد ،EID50 105.5-8.0 ،2003

و حســاس انتقال می یابد ( .)37آئروســل

بــرای مثال از اردک هــای آزادپرواز (رده ی

راه دیگری برای انتقــال ویروس به پرندگان

در هر گرم گوشت بود (.)35

خارج شده از دستگاه تنفس ،به دلیل غلظت

انســری فرمس) به بوقلمــون (رده ی گالی

( )3خوک های اهلی

حساس مطرح کرده اســت .عیار ویروس در

( )2ویــروس های آنفلوآنزای پرندگان با

باالی ویروس در دســتگاه تنفس ،یک منبع

فرمس) اتفاق افتد ،اما ،موارد آن از انتقال بین

( )4پرندگان خانگی یا هم نشین (.)37

گوشت ،بسته به سویه ی آن ،گونه ی پرنده و

بیماری زایی زیاد( H5N1 ،دودمان گوانگ

با اهمیت بــرای انتقال ویروس اســت ،اما،

گونه های با خویشاوندی نزدیک ،کم تر است

خطر نســبی مرتبط با هریک از این منابع

مرحله ی بالینی عفونت ،متفاوت است:

دانگ) ،عیارهای متفاوتی در اردک های اهلی

مقادیر فراوان فضوالت تولید شــده علی رغم

( .)29عالوه براین ،موارد انتقال بین گونه ای

 ،بســته به احتمال تماس مســتقیم یا غیر

( )1عیار ویروس در گوشــت ماکیان مرده

که از نظر بالینی طبیعی به شمار می آمدند

برخــورداری از غلظت کم تــر ویروس ،کود

از یــک کالس فیلوژنتیک به دیگری باز هم

مستقیم آن ها با طیور ،متفاوت است.

ی آلوده شده با ویروس پنسیلوانیا ،H5N2

( / EID50 102.0-3.4گــرم) و یــا بیمار

حاصــل از پرندگان آلــوده را به منبع اصلی

کم تر رخ می دهد ،چنان چه ،موارد انتقال از

اولین ،سیستم های عرضه ی طیور زنده،

از ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

بودند ( /EID50 10 4.0-6.0گرم) نشان

انتقال عفونت تبدیل کرده اســت .بنابراین،

ماکیان به انســان تا به اکنون نادر بوده است

خطر معنــی داری برای معرفی ویروس های

زایی زیــاد ،EID50 10 1983،2.2-3.2

دادند (37و.)39

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان ،به آســانی

( .)29یک مورد استثنی ،انتقال آسان و مکرر

آنفلوآنزای با بیمــاری زایی زیاد و با بیماری

توســط انســان ها (کفش هــا و لباس های

ویروس های  H1N1و  H3N2از خوک به

زایی کم  ،به سیســتم های یــک پارچه ی

آلوده) ،استفاده از وسایل مشترک در پرورش،

بوقلمون و در مناطقی اســت که این دو در

پرورش طیور تجاری به حســاب می آیند .از

و حمل و عرضه ی طیور زنده ،از محل های

مجاورت یکدیگر پرورش داده شــدند (.)37

نظر تئوری ،انتشــار توسط هوا ،چنان چه در

آلوده به سایر مناطق انتقال می یابند (.)37

عوامل زیادی ماننــد محدودیت جغرافیایی

مورد بعضی موارد بــروز آنفلوآنزای پرندگان

ویروس های آنفلوآنــزای پرندگان ،با انتقال

انتشار میزبان ،مخلوط سازی گونه ها ،سن و

پیشنهاد شده اســت ،می تواند اتفاق بیافتد

درون گونه ای مکرر و آسان ،درجات متفاوتی

تراکم پرندگان ،شــرایط آب و هوایی و درجه

( .)5امــا ،در شــیوع ســال 1984-1983

از خوپذیــری به گونه های مختلف میزبان را

حرارت ،تأثیر آشــکاری بــر توانایی ویروس

آنفلوآنزای پرنــدگان با بیمــاری زایی زیاد

نیز نشان داده اند (29و .)31انتقال بین گونه

آنفلوآنــزای پرندگان در حرکــت درون و یا

 H5N2در ایــاالت متحــده ،حجــم باالی

ای ،به ویژه بین گونه هایی که در رده بندی

بین گونه های میزبــان و ایجاد عفونت های

آلودگــی نیز ،در فاصلــه ی بیش از  45متر

جانوری در خانواده ی یکسانی قرار داشته و

سرتاسری دارند (.)29

از ســالن هــای آلــوده ،نتوانســت ویروس

وحشی

خویشاوندی نزدیکی با یکدیگر دارند ،مانند

منابــع عفونت بــرای نخســتین معرفی

آنفلوآنزا را از طریق هــوا منتقل کند (.)37

ماکیان ،بوقلمون ،مرغ شاخ دار و بلدرچین از

ویروس آنفلوآنزا به گلــه های طیور تجاری

این یافته ،پیشــنهاد می کند کــه انتقال از
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در مــورد ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با

در هر گرم گوشــت بــود ،در حالی که عیار

ویــروس از طریــق تماس مســتقیم و یا

رد ه ی گالیفرمس و خانواده ی فازیانیده ،رخ

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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طریق هوا ممکن اســت در مقایســه با جابه

پرورش دهندگان طیــور تجاری را ملزم می

باالی موازین امنیت زیستی انجام دهند .این

با موارد دیگر بروز بیماری مرتبط بوده است.

موضوع ،عفونت مرغان با ویروس آنفلوآنزای

از بین بردن ویروس های موجود در ســطح

جایی مکانیکی دفعیات آلوده ی پرنده توسط

کنــد تا گله های خود را از تماس با جمعیت

اقدامات ،در بســیاری از مناطق که ویروس

بــه هرحال ،فع ً
ال این طور به نظر می رســد

پرندگان با بیماری زایی زیاد ،به جداســازی

تخم ها کافی به نظر می رســد .پاک سازی

وسایل ،البسه و کفش آلوده ،در بیش تر موار ِد

های پرندگان وحشی دور نگه دارند (.)37

های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی باال

که دودمــان گوانگ دانگ ویروس آنفلوآنزای

ویروس از سطح پوسته تخم مرغ و محتویات

مواد مدفوعی از ســطح پوسته ی تخم ها و

به شــکل انزوتیک وجود دارنــد ،اجراء نمی

پرنــدگان با بیماری زایی زیــاد  ،H5N1از

داخلی آن انجامیده است ( .)37در مطالعات

گندزدایی آن ،ممکن اســت برای جلوگیری

شوند.

حیــث بقاء در پرندگان وحشــی و انتقال به

تجربی بر روی ویروس آنفلوآنزای پرندگان با

از انتشار ویروس های آنفلوآنزای پرندگان از

طیور ،ویژگی منحصر به فردی داشــته باشد

بیماری زایی باال  H5N2از پنسیلوانیا ،بیش

طریق هچری ضروری باشد .بیش تر ویروس

تر تخم های گذاشــته شده در روزهای سه و

های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم و
با بیماری زایی زیاد ،به ترتیب موجب کاهش
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انتقال بیماری داشته باشد ( .)37برخی دیگر

ویــروس های  ،H1N1، H1N2و H3N2

پیشــنهاد نموده اند که ذرات غبار می توانند

یا هر تحــت تیپ دیگــری از ویروس های

انتشــار ثانویه ی ویروس های آنفلوآنزای

نقش بالقوه ای در انتقال عفونت داشته باشند

آنفلوآنزای با منشــأ خوک ،چــه از راه های

پرنــدگان ،در طول یک شــیوع ،مــی تواند

کــه تاکنــون در هیچ یک از ویــروس های

( .)1جابــه جایی پرندگان مــرده ی آلوده از

مکانیکــی و چه از راه تماس با انســان های

از طریق انتقــال مکانیکی ویروس توســط

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد دیده

چهار پس از عفونت حاوی ویروس بودند ،اما،

مزارع ،توسط سیســتم های مشترک جمع

آلوده به این تحت تیپ ها ،آلوده شوند (.)37

کود ،جابه جایی طیــور آلوده ،و یا در برخی

نشده است ( .)10اگرچه ،انتقال افقی ویروس

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان برای جنین

یــا توقف تولید تخم می شــوند و از این رو،

آوری تلفات ،یا انتقال تلفات برای دفن ،بدون

چهارمین ،اگرچه ،ویروس های آنفلوآنزای

شــرایط ،احتماالً از طریق هوا صورت گیرد.

های آنفلوآنزای پرندگان به طور معمول اتفاق

ها کشــنده هســتند و تفریخ جوجه از تخم

ظرفیت انتقال عمــودی ویروس محدود می

رعایت موازین مربوطه و گندزدایی مناســب

پرندگان از پرندگان قفسی و معموالً در طی

پرندگان وحشی ممکن است در معرفی اولیه

می افتد ،امــا ،در مورد انتقــال عمودی آن

های با محتویات آلوده ،نشان داده نشده است

گردد .در مطالعات تجربی ،نشــان داده شده

وسایل نقلیه ی مورد استفاده برای این کار ،از

نگه داری آن ها در قرنطینه جدا شده اند ،اما،

ی ویروس های آنفلوآنزای پرندگان به طیور

دالیل کافی وجود ندارد ( .)37علی رغم این

( .)37درجه حرارت دوره ی انکوباسیون برای

اســت که ویروس آنفلوآنزای پرندگان تا 30

خطر بسیار زیادی در انتقال آلودگی برخوردار

مدارک مستندی که نشان دهنده ی انتقال

نقش اصلی را داشته باشند ،اما ،پس از آن که

است (1و.)37

ویروس از این منبع عفونت به طیور باشــد،

ویروســی در جمعیت طیور تجاری یا مراکز

دومین ،معرفی ویــروس های آنفلوآنزای

مانند آن چیزی که در مورد بیماری نیوکاسل

عرضه ی طیور زنده اســتقرار پیدا کرد و یا

پرندگان (به ویژه ویروس های با بیماری زایی

وجود دارد ،در دســت نیست ( .)37برای به

خو گرفت ،پرندگان وحشی در انتشار ثانویه

کم) از پرندگان وحشــی ،خصوصاً پرندگان

حداقل رساندن خطر معرفی و انتشار ویروس

ی آن یا نقشــی نخواهند داشت یا نقش آن

آبزی به اثبات رســیده اســت ( .)37مدفوع

های آنفلوآنــزای پرندگان ،پرورش دهندگان

ها بســیار محدود خواهد بــود ( .)37اما ،در

اردک ها ،چه از طریق تماس مستقیم با طیور

بایســتی تنها به پرورش یک گونه پرنده در

مورد ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی

و چه غیرمستقیم از طریق آلوده کردن آب و

جایگاه های اختصاصی مبادرت ورزند ،از اصل

زیاد  ،H5N1پرندگان وحشــی ،آلوده شده

خوراک مورد اســتفاده ی آن ها ،منبع مورد

همه پر همه خالی پیروی کنند و چنان چه،

و احتماالً نقش مهمی در انتشــار ویروس به

ّظن برای انتقال آلودگی است .خطر بالقوه ای

تمایل به افزودن پرندگان جدیدی دارند ،این

اروپا در زمستان  2005 – 06برعهده داشته

که در انتقال ویروس های آنفلوآنزای پرندگان

کار را تنهــا پس ازانجــام آزمایش های الزم

اند .این دودمان ویروس در ســطوح کم ،در

از پرندگان وحشی آبزی به طیور وجود دارد،

 ،رعایــت زمان قرنطینــه و توجه به درجات

پرندگان وحشی وجود داشــته و از آن پس
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انتشار ویروس بین گله ها نقش محدودی در

سومین ،بوقلمون ها می توانند با معرفی
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روز در بــدن اردک های مورد مطالعه تکثیر

ویروس آنفلوآنــزای پرندگان با بیماری زایی

وحشــی ،ویروس های آنفلوآنزای پرندگان از

یافته و دفع شــده اســت .این مــدت ،برای

کم  ،H7N2در پنســیلوانیا و در خالل سال

طریق پاســاژ در پرندگان حســاس ،در طی

ماکیــان تا  36روز ،برای قرقــاول تا  45روز

های  ، 1998 – 1997از تلفات طبیعی یک

ســال باقی می مانند و اوج شیوع ویروس در

دوره ی نهفته بــرای بیماری های متنوع

و برای بوقلمون تا  72روز ادامه یافته اســت

گله ی تخم گذار ،شــش ماه پس از درگیری

پرندگان آبزی مهاجــر ،در پرندگان جوان و

ایجاد شــده توســط این ویروس ها ،از چند

عفونت های ثانویه حضور داشــته ،یا بیماری

( ،)37امــا در بیش تر مطالعــات ،اوج دفع

اولیه با آنفلوآنزا و در گله ی دیگری ،هشــت

پیش از مهاجرت پاییزه است .دلیل این امر،

ساعت در پرندگان آلوده شده به روش داخل

در پرنــدگان جوان اتفاق افتاده باشــد .برای

سالن های پرورشــی که طیور بر روی بستر

ویروس در  4تا  5روز رخ داده و عفونت پس

هفته پس از تولک بری ،جدا شده است (.)44

حساس بودن جوجه ها به عفونت و جمعیت

وریدی تا سه روز در پی آلوده شدن انفرادی

حدت پایین
مثال ،شیوع ویروس آنفلوآنزای با ّ

پــرورش پیدا می کنند ،ویروس با ســرعت

از  7روز غیر معمول بوده اســت .به هرحال ،

هنگامی که یک گله ی بزرگ آلوده می شود،

زیاد و غیرمعمول آن هاســت .میزان شیوع

پرنــدگان به روش طبیعی و تــا  14روز در

 H7N1ایتالیایی در ســال  ،1999هنگامی

بیش تری گسترش می یابد و اوج مرگ ومیر

ویروس آنفلوآنزای پرندگان در یک جمعیت و

بایستی تا زمان تخلیه ،احتمال وجود آلودگی

ویروس آنفلوآنزای پرندگان در پرندگان آبزی

گله ،متفاوت اســت .ایــن دوره ی نهفته ،به

که با عوامل بیماری زای ثانویه همراه شد ،در

( )%70-%100در ســه الی پنج روز ابتدای

در شرایط پرورشی ،می تواند دوره ی زمانی

در آن را جدی گرفت ،مگر آن که معیار قابل

مهاجر ،هنگامی که به توقفگاه زمستانی خود

دوز ویــروس ،روش مواجهه ،گونه ی پرنده و

جوجه های بوقلمونی که کم تر از چهار هفته

ظهور نشــانه های بالینی اتفاق می افتد ،اما،

طوالنی تری باقی بماند و یا پس از شــرایط

قبول برای اثبات ریشــه کن شدن ویروس از

می رســند ،کم است اما این پرندگان پس از

توانایی ثبت زمان شــروع نشانه های بالینی،

حد 97
سن داشتند ،میزان مرگ ومیری در ّ

در ســالن هایی که طیور در قفس نگه داری

پرتنش ،مجددا ً پدیدار شود .برای مثال ،یک

گله در اختیار باشــد ( .)37در پرندگان آبزی

رسیدن می توانند موجب عفونت در پرندگان

بستگی دارد ( .)37اما ،با هدف نظم بخشیدن

درصد ایجاد نمود (.)3

می شوند ،گسترش ویروس در سالن آهسته

آبزی حســاس ســاکن در آن منطقه شوند.

به دانســته های موجود در این باره،OIE ،

بنابراین ،اردک های ســاکن هســتند که در

زمــان  21روز را بــرای دوره ی نهفتــه ی

تولید ویروس در طی زمستان نقش ایفا می

بیماری تعیین کرده است (.)21

دوره ی نهفته

زایی کم ،شــیوع زیاد و میــزان مرگ و میر

در مورد ویروس های آنفلوآنزای با بیماری

کم معمول است .معموالً ،میزان مرگ و میر

زایی زیاد ،میــزان ابتالء و مرگ ومیر ،هر دو

کم تر از  5درصد اســت ،مگر در مواقعی که

بســیار باال است ( )%50-%89و ممکن است
در بعضــی گله ها به  %100نیز برســد .در

کنند و این منبع ،ممکن است عفونت مجدد
پرندگان آبزی مهاجر را ،پیش ازمهاجرت بهار
موجب شود .هیچ اطالعاتی در مورد دوره ی

23

عفونت در گله ی اردک های اهلی آلوده شده
در دست نیست ()37

میزان شیوع و میزان مرگ
و میر
در ماکیــان ،بوقلمــون و ســایر پرندگان

24

گالیناسه ،میزان شیوع و مرگ ومیر ،همانند
عالیم ایجاد شده توسط این ویروس متفاوت
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ی میزبان ،ســن میزبان ،شرایط محیطی و
عفونــت های هم زمان بســتگی دارد (.)37
بــرای ویروس هــای آنفلوآنزای بــا بیماری
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اســت و به میزان بیماری زایی ویروس ،گونه
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25

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اســت و رســیدن به اوج مرگ و میر ،به  10تا  15روز زمان احتیاج

ســویه ی ویروس دارد .به طور مشخص ،میزان ابتالء و مرگ ومیر در

دارد .در مــورد ویروس آنفلوآنزای با بیمــاری زایی زیاد  ،H5N1در

پرندگان جوان تر بیش تر اســت .این میزان در جوجه های کوچک تر

پاتوژنز مراحل عفونت

های پالســما ،گویچه های سرخ و ســفید خون حضور خواهد داشت.
ماکروفاژهــا ،ظاهرا ٌ نقش کلیدی در گســترش عمومی ویروس دارند.

مطالعات تجربی (تلقیح از مسیر داخل بینی) متوسط زمان مرگ برای

حد در حدود  %30بوده است ،اما ،میزان مرگ
از ســه ماه ،در باالترین ّ

در طیور ،فرایند عفونت با تنفس یا ورود ویروس آنفلوآنزای پرندگان

ویژگی خاص در محل شــکافت پروتئولیتیک  ،HAدر ویروس های

ماکیان و بوقلمون نسبت به سایر پرندگان گالیناسه بسیار کوتاه تر بوده

ومیر برای ویروس آنفلوآنزای با بیماری زایی کم ،در جوجه های جوان

(با بیماری زایی زیاد یا با بیماری زایی کم) از طریق دهان آغاز می شود.

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی باال ،که امکان شــکافته شــدن آن

اســت ( .)37در اردک های اهلی ،میزان مرگ ومیر ناشــی از ویروس

با سن کم تر از یک ماه  ،در حدود  %80گزارش شده است (.)37

به دلیل وجود آنزیم های شبه تریپسین در اپی تلیوم تنفسی و روده ها،

مهیا می نماید ،مسئول این تکثیر
توســط آنزیم های شــبه فورین را ّ

آنفلوآنزای با بیماری زایی زیاد  ،H5N1بســتگی به سویه ی ویروس

امکان شکافته شدن هماگلوتینین سطحی ویروس فراهم بوده و چرخه

گســترده اســت .عالیم بالینی و مرگ ،به دلیل اختالل در اندام های

و ســن اردک ها دارد ( .)22ویروس آنفلوآنــزای با بیماری زایی زیاد

ی تکثیر در هر دو دســتگاه تنفس و گوارش اتفاق می افتد .در طیور

مختلف روی می دهد .آســیبی که توسط ویروس آنفلوآنزای پرندگان

 ،H5N1از ســال  1997تا ســال  2001هیچ بیماری یا مرگی را در

گالیناسه ،حفره ی بینی محل اصلی و اولیه ی تکثیر است.

وارد می شود حاصل یکی از این چهار فرایند است:
( )1تکثیر مستقیم ویروس در سلول ها ،بافت ها و اندام ها؛

اردک ها (تلقیح ویروس از مسیر داخل بینی) ایجاد نکرد ،اما ،بین سال

ویــروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد ،پس از تکثیر

های  2001تا  ، 2012در جوجه اردک های دو تا ســه هفته ،میزان

اولیه در اپی تلیوم تنفســی ،به زیرمخاط هجوم آورده و به داخل عروق

مرگ ومیر متفاوتی را باعث شــد ( .)37تفاوت در میزان مرگ و میر

راه پیدا می کنند .ویروس پس از آن ،درون سلول های اندوتلیال تکثیر

مشــاهده شده در اردک ها به سن آن ها بستگی داشت ،به طوری که

نموده و از طریق سیستم عروقی و لمفاوی گسترش می یابد .گسترش

( )3فقر اکسیژن ناشی از ترومبوز عروق؛

در جوجه اردک های دو هفته ،میزان مرگ ومیر باال بود ،اما ،در جوجه

ویروس ،به تکثیر آن در طیف وسیعی از سلول ها در اندام های احشایی،

( )4کالپس عروقی ناشی از انعقاد داخل وریدی گسترده یا آسیب

اردک های پنج تا شش هفته ،هیچ مرگ ومیری مشاهده نشد (.)22

مغز و پوست انجامیده و عفونی شدن آن ها را درپی دارد .به عنوان یک

نقش سن در میزان مرگ ومیر در شرایط تجربی ،تلفات پایین اردک

مسیر جایگزین ،ویروس ممکن اســت بدون تکثیر گسترده در سلول

بــرای ویروس های آنفلوآنزای پرنــدگان با بیماری زایی کم ،تکثیر

ها و غازهای اهلی را در شــرایط مزرعــه توجیه می کند .هم چنین،

های اندوتلیال ،انتشــار عمومی پیدا کند .ویروس آنفلوآنزا در ســلول

ویروس معموالً محدود به دســتگاه تنفس و گوارش اســت .بیماری و

( )2اثرات غیرمســتقیم ناشی از تولید واسطه های سلولی همانند
سیتوکین ها؛

حاصل از انعقاد؛

پیک مهر شماره هفتم پاییز 95

سیستمیک نشان می دهند ،به گونه ای که در یک مطالعه ی تجربی،

های ثانویه ی باکتریایی همراه باشد .گاهی در برخی گونه ها ،ویروس

به دنبال عفونت با ویروس  H5N1کره جنوبی ،بیماری سیستمیک

های آنفلوآنزای پرندگان با بیمــاری زایی کم ،در توبول های کلیوی،

با سطح باالیی از ویروس در بافت عضله ایجاد گردید ،اما ،هیچ عالمت

اپی تلیوم آســینی لوزالمعده ،مجرای تخم بــر ،و دیگر اندام هایی که

بالینی مشاهده نشد (.)41

دارای اپی تلیوم حاوی آنزیم های شبه تریپسین هستند ،تکثیر یافته

در شــترمرغ ها ،اگرچه ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی کم
و ویــروس های آنفلوآنزای با بیماری زایــی زیاد ،معموالً میزان ابتالء
متوسط و مرگ ومیر پایینی را ایجاد می کنند ،اما ،این امر بستگی به

و موجب آسیب می شوند.
پاتوژنز روند عفونت ،در پرندگان غیر از گالیناسه به درستی مشخص
نیست.
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مشاهده شــده اســت که اردک ها پایداری متفاوتی در برابر عفونت

مرگ اغلب به دنبال آسیب تنفسی رخ می دهد ،به ویژه اگر با عفونت

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ایمنی
ایمنی فعال:
پس از عفونت طبیعی یا واکسیناســیون ،پادتن ها علیه شــماری از پروتئین های ویروسی تولید می شوند ،اما ،تنها پادتن های تولید شده علیه
پروتئین های ســطحی هماگلوتینین ،نورآمینیــداز یا ماتریکس ،2نقش محافظت کنندگی دارند .پروتئین هماگلوتینیــن ،از نظر القاء تولید پادتن
محافظت کننده در برابر مرگ و نشانه های بالینی بیماری ،مهم ترین پادگن در ویروس آنفلوآنزاست .پادتن های تولید شده علیه پروتئین هماگلوتینین
برای تحت تیپ ،اختصاصی هستند (این پادتن ها در شرایط درون تن و برون تن ،تنها قادر به خنثی کردن ویروس آنفلوآنزا با تحت تیپ هماگلوتینین
مشــابه خود بوده اند) .پادتن های تولید شــده علیه پروتئین نورآمینیداز نیز ،تنها می توانند درپرندگان ،در برابر تحت تیپ نورآمینیداز مشابه خود
محافظت ایجاد کنند ( ،)38اما ،برای چنین محافظتی ،به ســطوح باالتری از پادتن نیاز اســت تا بتوان به محافظتی مشابه با پادتن های تولید شده
علیه پروتئین هماگلوتینین دســت یافت .پادتن های تولید شــده علیه پروتئین ماتریکس ،2که در برخی مطالعات تجربی بر روی واکســن توانسته
اســت در موش محافظت نسبی ایجاد کند ،در ماکیان در برابر ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی زیاد ،یک محافظت حداقلی ایجاد نموده است
( .)43پادتن های تولید شــده علیه پروتئین های داخلی ،نمی توانند در برابر مرگ یا نشــانه های بالینی متعاقب چالش با ویروس های آنفلوآنزای با
بیماری زایی زیاد محافظت ایجاد کنند .اما ،ایمن سازی با نوکلئوپروتئین یا دیگر پروتئین های آنفلوآنزا می تواند به القاء پاسخ ایمنی سلولی بیانجامد.
این پاســخ ،تکثیر ویروس را در مراحل انتهایی فرایند عفونت کاهش می دهد ( .)15به دلیل آن که پروتئین های داخلی نســبت به پروتئین های
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هماگلوتینین و نورآمینیداز محفوظ تر هســتند ،محافظت هتروتیپ

ی قرابت پادگنی بین پروتئین  HAویروس واکسن و ویروس چالش

مشاهده شده است ( .)24اما ،چنین ایمنی هتروتیپی ،از سطح و مدت

وابسته است ( .)37طول مدتی که محافظت دوام می یابد نامشخص

زمان کافی برخوردار نیست ،بنابراین ،نمی توان با اتکاء به آن واکسن

است .پرندگانی که از درگیری طبیعی بهبود حاصل کرده اند ،در برابر

های محافظت کننده و قابل استفاده در مزرعه تهیه نمود .کار بر روی

تحت گروهی با  HAو  NAمشــابه ،مصونیت خواهند داشت .تحت

واکســن های آنفلوآنزای تیپ  Aبرای انسان ،که بتوان آن را جهانی

شرایط مزرعه ،غالب طیوری که برای تولید گوشت پرورش داده می

نامید ،بر روی نواحی محافظت شده ی پروتئین های هماگلوتینین،

شــوند ،شامل غاز و اردک ،بوقلمون و ماکیان (جوجه های گوشتی)،

نورآمینیداز و ماتریکس 2eو( )،M2eو نیز سیستم هایی که بتوانند

برای دوام یک مصونیــت کافی در برابر ویروس آنفلوآنزا ،به دو نوبت

ایمنی سلولی را ارتقاء بخشند تمرکز یافته است (13و.)69

دریافت واکســن نیاز دارند ،و طیور با طول عمر زیاد ،مانند گله های

همــان طور که در ابتدا بیان شــد ،عفونت با ویــروس آنفلوآنزای

مادر و مرغان تخم گذار تجاری ،نیازمند ســه نوبت واکسیناسیون و

پرندگان ،یا استفاده از واکسن ،به برانگیختگی پاسخ پادتن عمومی و

یا بیش از آن هستند ( .)37یک بار واکسیناسیون ،ممکن است تنها

مخاطی می انجامد .پنج روز پس از عفونت ،پاســخ  IgMبه صورت

برای جوجه های گوشتی که

عمومی ایجاد می شــود و مدت کوتاهی پس از آن ،به پاســخ IgG

( )1دوره ی زندگی کوتاهی دارند؛

تغییر می یابد .پاســخ پادتن ،تحت تأثیر سن پرنده ،عفونت هم زمان

( )2در شــرایط ایمنی از نظر موازین امنیت زیستی پرورش می

با ویروس های ســرکوب کننده ی ایمنی ،سطح خوپذیری ویروس

یابند؛
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ایمنی مخاطی ،شناخت اندکی وجود دارد ( .)27شدت پاسخ پادتن،

ایمنی غیرفعال

بسته به گونه ی پرنده متفاوت است .نشان داده شده است که ماکیان

القاء یک محافظت نســبی توســط پادتن های مادری ،که از نظر

(نژاد لگهورن) بیش ترین پاســخ پادتن را ابراز می کنند و پس از آن

 HAو  NAهمولوگ (همســان) هستند ،به صورت تجربی گزارش

به ترتیب قرقاول ،بوقلمون ،بلدرچیــن و اردک قرار دارند (37و.)27

شده است (6و .)18این پادتن ها ،ممکن است در برابر چالش حاد ،در

پادتن های تولید شده در برابر هر دو پروتئین سطحی  HAو ،NA

طول  10تا  20روز ابتدای پس از تفریخ ،بسته به میزان پادتن منتقل

خنثی کننده و محافظ هســتند ،اما ،محافظت ناشــی از پادتن های

شده به جوجه ها محافظت کننده باشند .درعین حال ،حضور پادتن

برانگیخته شده علیه  ،HAنسبت به پادتن های برانگیخته شده علیه

های مادری می تواند در برابر شکل گیری ایمنی فعال در جوجه ها،

 NAبیش تر است (27و37و .)38سطح محافظت ایجاد شده در برابر

به دنبال واکسیناسیون با واکســن های زنده و کشته ،تداخل ایجاد

عفونت مخاطی و به دنبال آن دفع ویروس به محیط ،احتماالً به درجه

کند (6و19و.)37
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به میزبان و ویژگی های پادگنی ویروس خواهد بود .درباره ی پاســخ

و ( )3فاقد پادتن های مادری هستند مؤثر باشد.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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از کالبدگشایی قابل کشف است ،برای حصول

از اخذ تاریخچه ی صحیح قابل دســت یابی

آنفلوآنــزای حاصل از ویروس های با بیماری

تشــخیص نهایی ارزشمندتر باشد .لیکن ،در

هستند ،در حصول تشخیص نهایی اهمیتی

زایی کم ،از عوامل مهمی هستند که در روند

مورد تمامی بیماری ها ،پرداخت دقیق به تک

بیــش از برخی بیماری های دیگر دارند .این

تشــخیص آنفلوآنزا اهمیت داشته و از طریق

تک ارکان تشخیص ،برای نیل به هدف اصلی

بیماری ،در بسیاری از موارد در شرایطی قابل

اخذ تاریخچه ،قابل دست یابی می باشند .به

ضرورت دارد .اگرچه ،در مورد آنفلوآنزا ،بدون

پیش بینی بروز مــی نماید و اصوالً ،بیماری

دنبال بهره مندی کامل از اطالعات به دست

استفاده از امکانات آزمایشگاهی ،دست یابی

ای نیست که جز در اولین مواجهه ها با یک

آمده از تاریخچه ،می توان در مورد چگونگی

به تشخیص قطعی عم ً
ال امکان پذیر نیست،

تحت تیپ غیراندمیک در یک کشور و یا در

پی گیری ارکان بعدی تشخیص ،از مشاهده

معذلک ،طی نمودن درســت روند تشخیص

یک منطقه ،در ســایر موارد نتوان وقوع پی

ی نشــانه های بالینی گرفته تا تفسیر داده

و بهــره مندی از داده های حاصل از همه ی

درپــی آن را پیش بینی نمــود .ارتباط بروز

های آزمایشگاهی ،بهتر تصمیم گیری نمود.

ارکان آن ،نه تنها برای اســتفاده ی صحیح

بیمــاری در جمعیــت های طیــور با فصل

تاریخچه ی بیماری ،دربرگیرنده ی اتفاقات

و به هنگام از امکانات آزمایشــگاهی ضرورت

مهاجرت پرندگان آبزی و محل های استقرار

روی داده در روزهای پیش از شروع بیماری

دارد ،بلکــه خود می توانــد در برخی موارد،

و یا زمســتان گذرانی آن هــا ،انتظار وقوع

و نیز تغییرات پیش آمده در داده هایی است

دست یابی به یک تشخیص اولیه و احتمالی

بیماری را در برخی مناطق و در بعضی فصل

که به طور روزمره می بایســت از گله جمع

را میسر سازد.

ها ،به ویژه برای تحت تیپ های غیراندمیک

آوری و ثبت گردد .آنفلوآنزا ،از جمله بیماری

 -1اخذ تاریخچه

افزایش می دهد .این امر ،در اولین موارد بروز

هایی است که در ظهور انفجاری آن ،ممکن

برای تشــخیص درست آنفلوآنزا ،مانند هر

بیمــاری در منطقه ای که به دالیل مختلفی

است مواجهه با تعداد قابل توجهی پرنده ی

بیماری دیگری ،بایستی از رکن اول تشخیص

انتظار وقــوع بیماری در آن وجــود دارد ،از

مرده ،بدون هرگونه نشــانه ی بالینی خاص،

مقدمه

یعنی اخذ تاریخچه ،آغاز نمود .همان طور که

اهمیت بیش تری برخوردار اســت و ممکن

اولین عالمت بروز بیماری باشد .تعداد بیماری

روند تشخیص در آنفلوآنزا نیز مانند هر بیماری دیگری دارای چهار رکن است .اخذ تاریخچه ی بیماری ،مشاهده ی نشانه

در مقدمــه بیان گردید ،ایــن احتمال وجود

اســت از اهمیت این ارتباط ،در موارد بعدی

هایی که چنین خصوصیتی دارند زیاد نیست.

های بالینی ،جستجوی تغییرات آسیب شناسی (جراحات کالبدگشایی و ضایعات ریزبینی) و تفسیر داده های آزمایشگاهی،

دارد که هریک از چهار رکن تشخیص ،برای

عفونت با ویروس آنفلوآنزای پرندگان کاسته

بدین ترتیب ،این ویژگی نیــز ،که به دنبال

این چهار رکن را تشــکیل می دهند .همان طور که می دانیم ،ممکن است اهمیت هریک از این چهار رکن در دست یابی

بیماری هــای مختلف از اهمیت یکســانی

شــود .اثبات قبلی حضور آنفلوآنزا در منطقه

اخــذ تاریخچه می توان به وجود آن پی برد،

به تشــخیص نهایی ،برای بیماری های مختلف یکسان نباشــد .برای مثال ،این احتمال وجود دارد که در فرایند تشخیص

برخوردار نباشند .در مورد آنفلوآنزا ،به دلیل

و درگیری مزارع همســایه با بیماری ،شیوع

ممکن است در کنار برخی ویژگی های دیگر،

یک بیماری ،روند افزایش تلفات که از تاریخچه حاصل می آید ،نقش بیش تری در تشخیص ایفا نماید و در مورد بیماری

اهمیت خاص و وضعیت همه گیرشناســی

بعضاً فصلی آن و نقــش عوامل بیماری زای

در ایجاد شک نسبت به بروز آنفلوآنزا کمک

تشـخیص
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دیگری ،جراحات قابل مشاهده در اندام ها که

ویژه ای که این بیمــاری دارد ،اطالعاتی که

ثانویه در نمود بالینی بیماری ،به ویژه در مورد

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

کننده باشــد .خصوصیات کلی که در مورد هر بیماری می توان با اخذ
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مناسب مورد نظر بیانجامد.
های
ِ

تاریخچه به آن ها دست یافت ،مانند سطح ایمنی گله در برابر بیماری،

 -2مشاهده ی نشانه های بالینی

وضعیت شیوع بیماری در منطقه و سالمت یا ابتالء مزارع مجاور ،روند

همان طور که پیش تر نیز بدان اشاره شد ،آنفلوآنزا از جمله بیماری

شروع و گسترش نشانه های بالینی و تلفات و جراحات کالبدگشایی و

هایی اســت که در مــوارد حاد و بروز انفجاری ،کــه معموالً به دنبال

مواردی مشابه آن ،به فرایند تشخیص بیماری آنفلوآنزا نیز کمک قابل

درگیــری با ویروس های با بیماری زایــی زیاد اتفاق می افتد ،ممکن

توجهی می نمایند.

است در ابتدا هیچ نشانه ی بالینی را موجب نشود .در این حالت ،اولین

در مورد ویروس آنفلوآنزای با بیماری زایی کم  H9N2که در سطح

مواجهه ی با بیماری ،مشاهده ی تلفات ناگهانی و به تعداد قابل توجه

مزارع ایران به شــکل اندمیک وجود دارد ،تــوان محافظت کنندگی

خواهد بود .به جز حالت فــوق ،در بقیه ی موارد ابتالء به آنفلوآنزا ،به

ایمنــی مادری و نقش عوامل همیار ویروس به ویژه اشریشــیاکلی در

ویژه در مورد ویروس های با توان بیماری زایی کم و یا گله های دارای

شــکل گیری بیماری بالینی ،باعث می شــود که بیش از همه در گله

درجاتی از ایمنــی ،ماکیان و بوقلمون ها تا آن حد زنده می مانند که

ســن ،جنس و گونه ی میزبان ،عفونت های هم زمان ،ایمنی کســب

عوامل مؤثر بر شدت بروز بیماری و نشانه های بالینی آن در نظر داشت.

های گوشــتی ،در محدوده ی ســنی خاصی که بیــش ترین فعالیت

بتوان برخی نشانه های بالینی را در آن ها مشاهده نمود .این نشانه ها

شده و شرایط محیطی نیز وابسته است ( .)37اگرچه در برخی شرایط،

واکسیناسیون یا عدم واکسیناسیون ،زمان و تعداد نوبت واکسیناسیون،

اشریشیاکلی مورد انتظار است ،یعنی از  4هفتگی به بعد ،انتظار وقوع

در بســیاری از مواقع ،اگرچه برای این بیماری اختصاصی نیستند ،اما،

مشــابهت هایی بین نشانه های بالینی ایجاد شده توسط ویروس های

چگونگی استفاده از واکسن و حتی بعضاً محصول تجاری آن ،می تواند

آنفلوآنزا نیز افزایش یابد .سن گله ،از جمله اطالعاتی است که به دنبال

آن اندازه اهمیت دارند که در کنار ســایر ارکان تشخیص برای دست

بــا بیماری زایی کم و ویروس های با بیماری زایی زیاد وجود دارد ،که

در دســت یابی گله ها به سطوح متفاوتی از ایمنی و در نتیجه ،نشانه

اخذ تاریخچه حاصل می آید و مطابق آن چه شــرح داده شد ،ممکن

یابی به یک تشخیص قابل قبول مورد استفاده قرار گیرند .وجود تحت

در جای خود به آن اشــاره خواهد شد ،معذلک ،می توان عالئم بالینی

های بالینی متفاوت پس از ابتالء به بیماری ،تأثیرگذار باشد .در مباحث

است در شکل گیری فرضیه ی رخداد آنفلوآنزای با بیماری زایی کم در

تیــپ های مختلفی از ویروس و درگیری مزارع پرورش طیور در نقاط

آنفلوآنزا را بر اســاس توان بیماری زایی ویروس ایجاد کننده ی آن به

مربوطه بیــان گردید که توان بیماری زایی ویــروس های آنفلوآنزای

ایران ،کمک کننده باشد .در این خصوص ،در عنوان نشانه های بالینی،

مختلفــی از جهان با تعدادی از آن ها به شــکل گیری تجارب محلی

دو گروه زیر تقسیم نمود:

پرندگان ،به توانایی شکافت پادگنی در محل شکافت پادگن  Hویروس

بیش تر صحبت شده است.
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اخذ صحیح تاریخچه ،می بایســت در ابتدا بــا خلق چند فرضیه،

بیماری را در پی داشــته است .این ،بدان معنی است که ما با اتکاء به

ِ
مختلف مواجهه با آنفلوآنزای حاصل
به دالیل متعددی ،در شــرایط

شکافت به گونه ای است که تنها آنزیم های تریپسین و شبه تریپسین،

جستجوی نشانه های بالینی خاصی را جهت تقویت یا تضعیف فرضیه

تجربیات به دست آمده از چندین ســال مواجهه با آنفلوآنزا در مزارع

بالینی مورد انتظار از
از ویروس های با توان بیماری زایی کم ،سیمای
ِ

قادر به انجام شــکافت پادگنی در این محل هستند و بنابراین ،تنها در

های اولیه ،در پی داشته باشد ،سپس مشاهدات بالینی با تقویت برخی

خود ،بین بروز نشانه های بالینی خاص در کنار جراحات کالبدگشایی

بیماری ،دارای تفاوت هایی است .گونه و سن میزبان ،شرایط محیطی،

نواحی ای از بدن که این آنزیم هــا وجود دارند ،ویروس آنفلوآنزای با

از این فرضیه ها ،به جســتجوی جراحات کالبدگشایی خاصی منتهی

خاص ،با آنفلوآنزای ناشی از ویروس ایران ارتباط مشاهده می کنیم.

عوامل بیماری زای همراه ویروس و  ...از عواملی هستند که در همه جا

بیمــاری زایی کم قادر به تکثیر و تولید ویروس های عفونی اســت .از

شــود و در انتها ،یافتن جراحات کالبدگشایی مورد نظر ،با هدف اثبات

پاتوتیپ ویروس آنفلوآنزای پرنــدگان (با بیماری زایی کم یا زیاد)،

می توانند بر نمود بالینی بیماری تأثیرگذار باشند .در مناطقی که گله

آن جا که ،نشــانه های بالینی و جراحات کالبدگشایی ،به دنبال تکثیر

فرضیــه یا یکی از فرضیــه های نهایی ،به فراهم نمــودن نمونه های

تأثیر مهمی بر چهره ی بالینی بیماری دارد ،اما به هرحال ،نشانه های

های طیور علیه آنفلوآنزای با بیماری زایی کم واکسینه می شوند ،سطح

ویــروس و تولید ویروس های عفونی در اندام هدف ،و ایجاد تخریب و

آزمایشــگاهی مناسب برای ارائه به پاراکلینیک و تقاضای انجام آزمون

بالینی بیماری به میزان زیــادی متغیر بوده و به عوامل دیگری مانند

ایمنی ایجاد شده در برابر ویروس را بایستی به عنوان یکی از مهم ترین

ضایعه در آن ایجاد می شــوند ،طبیعتاً ،ایــن انتظار وجود دارد که در
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منتهی شده اســت .حاصل این تجارب ،تعریفی محلی از نمود بالینی

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم

بستگی دارد .در ویروس های با بیماری زایی کم ،ساختار ملکولی محل

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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موارد ابتالء به ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی کم ،نشانه های

معمول نیســت .یکی از مهم ترین دالیل این مسئله ،حمله ی ویروس

که تحت تیپ های متفاوت متعلق به هریک

یکدیگر تفاوت هایی داشــته باشند .در این

زایی کــم انتظار مــی رود تبعیت می کند.

بالینی و جراحات کالبدگشــایی ،محدود به اندام هایی باشد که آنزیم

آنفلوآنزای با بیماری زایی زیاد ،به دســتگاه قلبی-عروقی و تخریب آن

از این دو گروه ،ممکن است نشانه های بالینی

صورت ،می توان گفــت در این تحت تیپ،

بنابراین ،نشانه های بالینی حاصل از ویروس

های ضروری برای شــکافت پادگنی در آن ها وجود داشته و ویروس

است.

بعضاً متفاوتی را نســبت به تحت تیپ دیگر،

شــبیه به آن چه در ویروس هــای بیماری

آنفلوآنزای ایــران ،به ویــژه در جوجه های

توانســته است در این اندام ها تکثیر یافته و ویروس های عفونی ایجاد

ثانیاً ،توانایی ویروس در حمله به دستگاه اعصاب مرکزی ،نه تنها به

متعلق به همان گروه ،بروز دهند .این واقعیت،

نیوکاســل مشــاهده می کنیــم ،تیپ های

جوان ،در کنار عالئم عمومی بیان شده ،همان

کند .آنزیم های تریپسین و شــبه تریپسین در چهار دستگاه تنفس،

آن چه در مورد اول گفته شــد (بروز سریع تر تلفات) کمک می کند،

نشان دهنده ی اهمیتی است که می بایست

پاتوژنیک متفاوت و یا در واقع ،پاتوتیپ های

نشانه های تنفسی است که در باال شرح داده

گــوارش ،کلیوی و تولید مثل وجود دارنــد و بنابراین ،در طیور اهلی

بلکه به ظاهر شــدن نشــانه های عصبی منجر نیز می گردد .برخورد

بــرای تجربیات محلی در مورد نشــانه های

مختلفی وجــود دارد .این مســئله ،در کنار

شــد .به عالوه ،در این آنفلوآنزا ،ریزش اشک

(ماکیان و بوقلمون) ،در کنار نشانه های عمومی مانند کزکردن و دور

با چنین نشــانه هایی ،در آنفلوآنزای بــا بیماری زایی کم ،مورد انتظار

بالینی و جراحات کالبدگشــایی ایجادشــده

عوامل متعدد دیگری کــه به میزبان مربوط

و هم چنین ،تیره و کدر شــدن تاج و ریش،

هم جمع شــدن ،پرهای پف کرده ،بی حالــی ،کاهش فعالیت ،خواب

نیست.

توسط هریک از تحت تیپ های ویروس ،در

می شوند ،توجیه کننده ی بروز بالینی متنوع

نمود بالینی برجسته ای دارد .نشانه ی اخیر،

آلودگی و کاهش دریافت دان و آب ،نشانه های بالینی بیماری ،عمدتاً

و باالخره ثالثاً ،جراحات جلدی بر روی ســاق پا و تاج و ریش ،به

منطقه ی فعالیت آن قائل شــد .آنفلوآنزای

و تلفات و خسارات اقتصادی متفاوت بیماری،

به دنبال فقر اکســیژن ناشی از آسیب بافت

به واکنش های غیر طبیعی درهمان چهار دســتگاه تنفس ،دســتگاه

دلیل آن که ویــروس آنفلوآنزای با بیماری زایی زیاد می تواند در این

ناشــی از ویروس  ،H9N2از سال  1377در

در موارد مختلف اســت .در مورد آنفلوآنزای

ریه و انســداد مجاری انتهایی انتقال هوا ،به

گوارش ،دســتگاه کلیوی و اندام های تولید مثلی باز می گردد .در این

بافت ها تکثیر یافته و ضایعه ایجاد کند ،تنها در آنفلوآنزای حاد اتفاق

مزارع مرغداری ایران شــیوع یافته و در طی

ایران ،تنوع گسترده ی گله ها از نظر ایمنی

دلیل فعالیت ویروس و در واقع ســیانوتیک

بین ،متداول ترین نشــانه ها در دستگاه تنفس دیده می شود ،به گونه

می افتد.

سال های پس از آن ،با فراز و نشیب ،به ایجاد

(به دلیل واکسیناســیون با نتایج مختلف)،

شــدن پرنده بروز می نماید .انسداد مجاری

ای کــه می توان آنفلوآنزای ناشــی از ویروس های با بیماری زایی کم

در آنفلوآنزای ناشی از ویروس های با بیماری زایی کم ،ممکن است

خســارت در ســطح مزارع ادامه داده است.

مانع اصلی ارائه ی یک سیمای بالینی واحد

انتهایی هوا ،برخالف انسداد مجاری ابتدایی

را ماهیتاً و در وهله ی نخســت ،یک بیماری تنفسی نامید .نشانه های

به دلیل حضور عوامل بیماری زای همیار ویروس ،تلفات از روند معمول

همان طور کــه در عنوان نامگان ویروس ،به

و مرجــع برای بیماری ،بر اســاس تجربیات

هوا ،کم تر به خفگی آنی منجر می شــود و

متداول این شــکل بیماری شامل عالئم خفیف تا شدید تنفسی مانند

بــرای این ویروس ها تبعیت نکند و از این جهت ،بیماری با آنفلوآنزای

عنوان مثال آورده شد ،نام کامل این ویروس

شخصی است .از این رو ،چنان چه این تمایل

لذا ،پرنــده آن اندازه زنده می ماند که عالیم

عطسه (فت) ،سرفه (پخ) ،صداهای تنفسی ،سوت کشیدن ،جیغ زدن

حاد شبیه به نظر برسد ،اما ،هرگز این انتظار وجود ندارد که بیماری با

برپایــه ی الگوی نام گــذاری ویروس های

وجود داشته باشــد که به مشاهدات بالینی

هیپوکسی را به شکل سیانوتیک شدن تاج و

و ریزش زیاد اشــک است .سیمای بالینی آنفلوآنزای حاصل از ویروس

ظهور تعداد زیادی تلفات و بدون نشانه ی بالینی ،خود را آشکار نماید.

آنفلوآنزای پرندگان عبارت است از :

همکاران در مــزارع مختلف به عنوان الگوی

ریش نشــان دهد .احتمال دارد که وفور زیاد

های با بیماری زایی کم ،از چند جنبه ی مهم با آن چه در آنفلوآنزای

بدین ترتیب ،ما این ویژگی (ظهور ناگهانی بیماری با تلفات زیاد و بدون

)A/Chicken/Iran/16/98 (H9N2

محلی بروز این نوع آنفلوآنزا توجه شود ،الزم
ِ

ســایر عوامل بیماری زای متمایل به دستگاه

ناشی از ویروس های با بیماری زایی زیاد (آنفلوآنزای حاد) مورد انتظار

نشانه ی بالینی) را منحصر به آنفلوآنزایی می دانیم که در اثر درگیری

اســت که این مسئله مورد عنایت کافی قرار

تنفس و شــرایط اقلیمی نامناسب (خشک و

است ،تفاوت دارد.

با ویروس های با بیماری زایی زیاد به وجود آمده باشد.

گیرد.

غبارآلود) ،در کمک به بروز این نشــانه ،مؤثر

ما در ادامه ،ایــن ویروس را برای اختصار،
ویــروس ایــران و بیمــاری ناشــی از آن را
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بیماری و روند افزایش مرگ و میر از سرعت بیش تری برخوردار است

پرندگان ،در ابتدا به این مسئله بستگی دارد که ویروس در گروه ویروس

برخی مطالعات انتشاریافته نشان داده است

ناشــی از ویــروس ایران ،تحــت عنوان یک

ناحیه ی غبغب همراه اســت ،از دیگر عالئم

و ممکن اســت مواجهه با تعداد زیادی تلفات ،اولین نشانه ی بیماری

های با توان بیماری زایی زیاد قرار می گیرد یا متعلق به گروه ویروس

کــه جدایه های متعلق بــه این تحت تیپ،

بیماری تنفســی ،از آن چه در مورد بیماری

بیماری است .در کنار نشــانه های تنفسی،

باشد .چنین شــکلی از بروز بیماری در آنفلوآنزای با بیماری زایی کم

های با توان بیماری زایی کم است ،لیکن ،شواهدی نیز در دست است

ممکن اســت از نظر توان بیمــاری زایی با

حاصــل از ویروس های آنفلوآنزای با بیماری

فعالیت ویروس در دســتگاه گوارش ،بعضاً به
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اوالً ،در آنفلوآنــزای با بیماری زایی زیاد (آنفلوآنزای حاد) ،ســیر

اگرچه ،نشــانه های بالینی ایجاد شده توســط ویروس آنفلوآنزای

آنفلوآنزای ایران می نامیم .تجربیات و نتایج

در یک قضاوت کلی ،ماهیت اصلی بیماری

باشــند .تورم مالیم ســر ،که بعضاً با ادم در

34
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جوجه های گوشتی و هم در پرندگان بالغ و

دیگر ،با فعالیت میکروارگانیســم های همیار

باکتــری های فلور دســتگاه گوارش ماکیان

تنفســی پرنده به اندازه ای افزایش یابد که

به حداکثر رســیدن فعالیت اشریشیاکلی در

در پرندگان بالغ و در حال تخم گذاری ،به

درحــال تخم گذاری ،در اثر ابتالء به ویروس

ویروس ،که فراهم کننده ی شرایط مناسب

قــرار می گیرد ،به گونه ای کــه در هر گرم

حد دوز
تنفس آن ،به ورود باکتری به بدن در ّ

سالن ،تطابق زمانی داشته باشد .از این روست

دلیل فعالیت بسیار زیاد دستگاه تولید مثل،

ایران ،مــورد انتظار اســت .در جوجه های

برای بروز سیستمیک بیماری هستند ،مربوط

از محتویات روده ی این پرندگان ،حداقل به

عفونت زا منجر شــود ،الزم است زمان کافی

که ما انتظار داریم در جوجه های گوشــتی،

به عنــوان یکی از کانون هــای اصلی تکثیر

گوشتی ،دلیل اصلی این عارضه تکثیر ویروس

مــی دانیم .ویروس ایــران ،در گروه ویروس

تعداد  106عدد از ایــن باکتری وجود دارد.

در اختیار باکتری قرار داشته باشد تا بتواند در

درمحدوده ی سنی خاصی بروز آنفلوآنزا را با

ویروس هــای آنفلوآنزای با بیماری زایی کم،

در دستگاه گوارش و دستگاه کلیوی است و

هــای آنفلوآنزای با بیماری زایی کم قرار می

حــدود  %15از این تعداد را ســروتیپ های

دستگاه گوارش تکثیر یافته و به طور پیوسته،

فراوانی و خسارات بیش تری مشاهده کنیم.

حساسیت پرنده به آنفلوآنزا و خسارات ناشی

در پرندگان در حال تخــم گذاری ،عالوه بر

گیرد .بیماری حاصل از این ویروس ها دارای

بیماری زا تشــکیل می دهند .معمول ترین

به بستر و از آن جا به هوای تنفسی پرندگان

این (ســن ابتالء) ،از جمله اطالعاتی بود که

از این ویروس هــا ،افزایش قابل توجهی می

این دو ،تکثیر ویــروس در مجرای تخم بر و

ابتالء زیاد و مرگ ومیر کم است .به گونه ای

شــکل بروز کلی باسیلوز ،اشکال تنفسی این

وارد شــود .فراوانــی بیش تر کلی باســیلوز

در روند تشــخیص بیماری ،به عنوان یکی از

یابد .اصــوالً ،تا به امروز ،بیــش ترین موارد

دفع ترشحات آن به بروز نشانه ی اسهال می

که بروز تلفاتی بیش از  %5برای این شــکل

بیماری است و حتی کلی سپتی سمی ناشی

تنفســی در هفته ی چهارم دوره ی پرورش

اطالعات حاصل از اخذ تاریخچه ،به تشخیص

رخداد آنفلوآنزا در بین طیور در سطح جهان،

انجامد .اگرچه ،هیچ محدودیت ســنی برای

بیمــاری ،کم تر مورد انتظار می باشــد .اما،

از باکتری اشریشــیاکلی نیز در ماکیان منشأ

به بعد ،با آن چه گفته شد بی ارتباط نیست.

ابتالء به آنفلوآنــزا وجود ندارد ،اما ،تجربیات

همان طور که می دانیــم ،عفونت هم زمان

تنفسی دارد .در واقع ،عاملی که باعث ایجاد

تفاوت هایی که بین ســالن های مختلف در

متعدد این ســال ها در مزارع ما نشان داده

با برخی میکروارگانیســم هــای بیماری زا و

بیماری توسط این باکتری می شود ،عبور آن

این مســئله دیده می شود ،به تفاوت شرایط

است که بروز بالینی آنفلوآنزا ،در سه هفته ی

یــا حتی فرصت طلــب ،از راه های مختلفی

از دیواره ی دستگاه گوارش و راه یابی باکتری

تهویه و کیفیت هوای تنفســی آن ها مربوط

ابتــدای زندگی جوجه ها ،از فراوانی کم تری

شرایط مناســب برای پیچیده و وخیم شدن

به جریان عمومی خون و از آن جا به دستگاه

می گردد .ویروس آنفلوآنزای ایران ،به دلیل

برخوردار است .پس از آن و با افزایش سن ،به

بیمــاری را فراهم می نمایــد .از مهم ترین

تنفس و شــکل گیری عفونت های تنفسی و

قــرار گرفتن در گروه ویروس هــای با توان

ویژه در جوجه های گوشتی ،انتظار مواجهه

عوامــل بیماری زا که بر تــوان بیماری زایی

نیز سپتی سمی نیســت .بلکه این باکتری،

بیماری زایی کم ،علی االصول از توان بیماری

با نشانه های بالینی آنفلوآنزا نیز افزایش می

ویــروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی کم،

در شــرایط معمول ،تنها در دستگاه گوارش

زایی باالیی برخوردار نیســت .اما ،چهره ی

یابد .بــه گونه ای که احتمــاالً می توان در

از جمله ویروس ایــران ،تأثیرگذاری زیادی

تکثیر یافته و توسط مدفوع به بیرون از بدن

بالینی موحشــی که بعضــاً از آن دیده می

بســیاری از موارد ،آنفلوآنزا را بیماری اواخر

دارد ،باکتری اشریشیاکلی است .این باکتری،

دفع می شود .لیکن ،تجمع و انباشت آن در

شود ،احتماالً ،به عملکرد عوامل بیماری زایی

و یــا نزدیک به اواخر دوره ی پرورش جوجه

با تأمین نمودن پروتئازهای الزم برای شکافت

بســتر ،در صورت فقدان تهویه ی مناسب و

مرتبط است که به همراه آن در گله فعالیت

های گوشتی به حساب آورد .ما ،این امر را از

پادگنــی ویروس های با بیمــاری زایی کم،

رطوبت مطلوب ،موجب راه یابی آن به هوای

می کنند و در این بین ،باکتری اشریشیاکلی

یک ســو ،به نقش محافظت کننده ی ایمنی

شــرایطی فراهم می کند که این ویروس ها

تنفســی پرندگان شــده و در پی افزایش بار

از اهمیت بیش تری برخوردار است .پس می

مادری ربط می دهیم (به دلیل دفعات متعدد

بتوانند در اندام های متنوع تر و با شدت بیش

میکروبی هوا ،از آن جا در مقادیر فراوان و به

توان انتظار داشت که ظهور بالینی آنفلوآنزا،

واکسیناسیون در گله های مادر و نیز چالش

تری تکثیر نموده و آسیب های گسترده تری

طور پیوسته به دستگاه تنفس وارد می گردد.

به شکلی که ما به تجربه از آن انتظار داریم،

36

پیک مهر شماره هفتم پاییز 95

پیک مهر شماره هفتم پاییز 95

اسهال منجر می شود .بروز این نشانه ،هم در

طبیعی آن ها با ویروس مزرعه) و از ســوی

ایجاد کنند .باکتری اشریشــیاکلی ،در گروه

بنابراین ،برای آن که میزان باکتری در هوای

و نــه الزاماً آلودگی گله بــه ویروس ،با زمان

بیماری کمک می نمود.
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دلیل تکثیر فراوان ویروس در دستگاه تولید مثل است .به همین دلیل

زایی زیاد مورد انتظار است ،مشابهت هایی پیدا کند.

بالینی آغاز می شود .اگر بیماری کم تر حالت انفجاری داشته باشد ،و

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم انتظار می رود برجسته نیست،

است که در ابتدای شروع بیماری در ایران و عدم اطالع از عامل ایجاد

در شترمرغ ســانان (رتایت ها) ،ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با

پرندگان برای ســه تا پنج روز زنده بمانند ،در بعضی از آن ها می توان

اما ،می تواند عالئمی مانند ســرفه ،عطسه و رال های تنفسی را شامل

کننده ی آن ،مشــاهده می شــد که تولک بری می تواند از تلفات و

بیماری زایی کم ،نشانه های تنفسی مشابه با طیور گالیناسه ایجاد می

نشــانه های ناشی از ضایعات عصبی ،مانند لرزش سر و گردن ،ناتوانی

گردد .در آنفلوآنزای با بیماری زایی زیاد ،ممکن اســت سالن ،به دلیل

خسارات بیماری بکاهد .عالوه بر این ،در گله های مادر در حال تولید

کنند و در برخی بیماران ،اســهال ســبز یا ادرار سبز دیده شده است

در ایســتادن ،پیچش گردن ،برگشتگی سر به طرف عقب (واژگونگی

کاهش فعالیت و ســروصدای طبیعی گله ،به طور غیرمعمولی آرام به

تخم مرغ ،ممکن اســت در اثر ابتالء بــه آنفلوآنزای حاصل از ویروس

(.)37

سر یا اوپیستوتونوس) ،و دیگر حاالت غیرطبیعی سر و متعلقات آن را

نظر برسد .در آنفلوآنزای با بیماری زایی کم ،مانند آنفلوآنزای ایران ،به

های بــا بیماری زایی کم ،مانند ویروس ایــران ،موارد کرچی افزایش

بیش تر عفونت های ناشــی از ویروس هــای آنفلوآنزای پرندگان با

مشــاهده کرد .بروز این نشانه های عصبی به دنبال درگیری با ویروس

دلیل ماهیت تنفســی بیماری ،در شرایط معمول چنین چیزی مورد

یافته و تولید تخم مرغ کاهش پیدا کند .کاهش میزان تخم گذاری در

بیماری زایی کم در پرندگان وحشــی نشــانه ی بالینی در پی ندارند.

های آنفلوآنزای با بیماری زایی کم ،مورد انتظار نیست .از سوی دیگر،

انتظار نیســت و شنیدن صداهای تنفسی که بیش تر به جیغ کشیدن

مرغان تخم گذار تجاری و گله های مادر ،بسته به عوامل گوناگونی ،با

اما ،در مطالعات تجربی بــر روی اردک های ماالرد ،عفونت با ویروس

وســعت طیف اندام های هدف برای این ویروس ها باعث می شــود تا

شباهت دارد و بعضاً توسط کارگران به بانگ شغال تشبیه می شود ،از

شــدت و ضعف متفاوتی بروز می کند .از مهم ترین این عوامل ،سطح

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم ،عالوه بر سرکوب عملکرد سلول

جراحات جلدی ،که آن ها را بیش تر می توان در نواحی بدون پر مانند

ویژگی های مشخص بیماری به شمار می رود .بی حالی و کاهش قابل

ایمنی ایجاد شده در گله ،به دنبال واکسیناسیون های انجام شده است.

های  ،Tبه مدت یک هفته کاهش تولید تخم را موجب گردید (.)37

تاج و ریش و پاها مشــاهده کرد ،جزء نشانه های بالینی بیماری قرار

توجه در دریافت دان و آب ،از عوارض معمول بیماری اســت .در گله

الغری ،به عنوان یکی از نشانه های بیماری گزارش شده است ،اما ،به

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد

گیرد .این جراحات در تاج و ریش ،به صورت لکه های قرمز تیره و بعضاً

های مولد و تخم گذار تجاری ،کاهش شــدید در تولید تخم مرغ ،که

دلیل ماهیت حاد و غیرمزمن آنفلوآنزا ،نشــانه ی متداولی نیست .در

در ماکیان و بوقلمون های اهلی و نیز دیگر خویشاوندان گالیفرم آن

خشک ،و با ضخامتی کم تر از بافت های اطراف قابل مشاهده هستند.

ظرف شش روز به قطع کامل آن می انجامد ،رخ می دهد .در آنفلوآنزای

آنفلوآنزای ایران و در مواردی که بیماری علی رغم واکسیناسیون و به

ها ،نشانه های بالینی ،از تکثیر ویروس در اندام های احشایی ،دستگاه

در پا ،این جراحات به شــکل خون ریزی های زیر فلس های پا ،جلب

ایران ،اگرچه امروزه درجات مختلفی از کاهش تخم گذاری نشــانه ای

دنبال ایجاد ایمنی نســبی و ناقص ایجاد شده است ،زمان طوالنی ای

قلبی -عروقی و سیستم عصبی و ایجاد آسیب در این اندام ها حکایت

توجه می نمایند .این خون ریزی ها ،معموالً وسعتی بیش از آن چه به

معمول برای بیماری اســت ،اما ،این کاهش معموالً تا مرز توقف کامل

که ممکن است بین ابتالء تا مرگ وجود داشته باشد ،می تواند شرایط

می کند .اما ،چهره ی بالینی بیماری بسته به درجه ی آسیب وارد شده

طور معمول در اثر گزش حشرات ممکن است دیده شود ،دارند و شکل

تخــم گذاری پیش روی نمی کند .دلیل این امر ،تنها به توان بیماری

مناســب برای کاهش وزن و الغری را فراهم نماید .دفعیات پرنده ،در

به بافت ها و اندام های خاص ،متفاوت اســت .این مســئله ،باعث می

ظاهری آن ها کام ً
ال متفاوت اســت .ادم در پاها و تورم آن ها ،از دیگر

زایی ویروس مربوط نمی شود ،بلکه ،احتماالً واکسیناسیون های انجام

بســیاری از مواقع به دلیــل ورود مقادیر زیادی از اکســودای التهابی

شــود که همه ی نشانه های بالینی را نتوان در تمام پرندگان مشاهده

نشــانه هایی است که ممکن اســت در آنفلوآنزای حاد مشاهده گردد.

شده و دســت یابی به ســطوح قابل توجهی از ایمنی در بخش قابل

موجود در دســتگاه تولید مثل ،حالتی اســهالی پیدا می کند .اگرچه،

نمود .وجه تمایز این شــکل بیماری ،از آن چه در آنفلوآنزای با بیماری

رخــداد جراحات جلدی نیز ،در آنفلوآنــزای حاصل از ویروس های با

توجهی از گله ،به عنوان عامل اصلی ،مانع از آن می گردد که چالش با

ممکن است اسهال با مکانیسم واقعی آن نیز اتفاق افتد .در پایان گفتار

زایی کم مورد انتظار اســت ،توانایــی ویروس در حمله به تمامی اندام

بیماری زایی کم ،ازجمله ویروس ایران ،مورد انتظار نیست .چنان چه،

ویروس ایران بتواند به قطع کامل تولید منجر شود.

مربوط به نشانه های بالینی حاصل از ویروس های با بیماری زایی کم،

ها و بافت های بدن ،به ویژه دستگاه اعصاب مرکزی و سیستم قلبی-

مایل باشیم ماهیت بالینی بیماری حاصل از ویروس های آنفلوآنزای با

بیماری در دیگر انواع طیور نیز نشانه های مشابه با آن چه در ماکیان

الزم است یادآوری شود که درصورت آلودگی هم زمان این ویروس ها

عروقی و تخریب آن هاست .آسیب به اندام های حیاتی مانند قلب ،می

بیماری زایی زیاد را با آنفلوآنزای ناشی از ویروس های با بیماری زایی

بیان گردید ایجاد می کند ،اما ،این پرندگان ممکن است مدت طوالنی

با عوامل باکتریایی تأمین کننده ی آنزیم های پروتئاز ،ممکن است به

تواند به بروز تلفات ،بعضاً انفجاری ،بدون آشکارشــدن هرگونه نشانه

کم تفکیک نماییم ،الزم است بگوییم که در این حالت ،سیمای اصلی

تری زنده باقی مانده و شواهدی از ضایعات عصبی مانند فلجی کامل یا

دلیل شــکافت پادگنی ویروس در اندام های متنوع تری ،نشانه های

ی بالینــی ،بیانجامد .در بیش تر کیس های ماکیان و بوقلمون ،ظهور

بیماری ،چهره ی یک بیماری تنفســی صِ رف را نشان نمی دهد و نیز

ناقص ،تخریب در ناحیه ی دهلیزی مغز (تورتیکولیس و نیستاگموس)،
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پس از بوقلمون ها ،به مرغان تخم گذار مربوط بوده اســت .این امر ،به

بالینی با آن چه به دنبال آلودگی با ویروس های آنفلوآنزای با بیماری

بیماری با مشاهده ی پرندگان مرده ،پیش از نمایان شدن نشانه های

نشــانه های تنفسی ،مانند آن چه از آنفلوآنزای حاصل از ویروس های

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

و رفتارهای غیرطبیعی عمومی را نشــان دهنــد ( .)37در اردک های

توسط دیگر ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی زیاد گزارش شده

اهلی آلوده شده با ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد

اســت .یک مورد غیرمعمول دیگر از بروز آنفلوآنزا در پرندگان وحشی

 ،H5N1کدورت قرنیه مشاهده شده است (.)37

به ســال  1961باز می گردد که ویروس آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

در شترمرغ ها ،عالیمی هم چون کاهش فعالیت و اشتها ،بی میلی،

زایی زیاد  ،H5N3در آفریقای جنوبی و در پرستوهای دریایی ،موجب

پرهای ژولیده ،عطسه ،اسهال خونی ،و تنفس با دهان باز گزارش شده

مرگ ناگهانی بدون هرگونه نشانه ی بالینی گردید .این بروز ،از جهت

اســت .عالوه براین ،بعضی از پرنده ها دچار عدم تعادل شدند ،پیچش

دیگری نیز غیرمعمول بود ،چرا که ،هم منشــأ آن پرستوهای دریایی

گردن در آن ها ایجاد گردید و فلجی بال ها و لرزش در ســر و گردن

بودند و هم در آن ها ،بدون آن که به پرندگان گالیناســه سرایت کند،

حدت ویروس بستگی دارد ،برای
نشــان دادند .عالیم ایجاد شــده به ّ

باقی ماند (.)37

 -3تغییرات آسیب شناسی (جراحات کالبدگشایی و ضایعات ریزبینی)
اگرچه ،ممکن است در برخی موارد ،آنفلوآنزا به گونه ای بروز نماید که نتوان ضایعات مشخص و تعیین کننده ای را در الشه های پرندگان مشاهده
نمود ،اما ،همواره می بایست جستجوی جراحات کالبدگشایی ،برای این بیماری نیز ،مانند هر بیماری دیگری ،به عنوان یکی از ارکان تشخیص ،مورد
توجه قرار گیرد .دراین مورد ،تنها یک استثنی وجود دارد و آن هم آنفلوآنزای حاصل از ویروس های آنفلوآنزای با توان بیماری زایی زیاد است .در مواردی

مثــال ،ویروس  H5N2در آفریقای جنوبــی ،عفونت تحت بالینی در
اکثر شترمرغ ها را موجب گردیده است (.)37
در پرندگان آبزی اهلی و وحشی ،بیش تر

39

ویروس های آنفلوآنــزای پرندگان با بیماری

که اخذ تاریخچه ی بیماری و مشــاهده ی

هم درباره ی ضایعات در پرندگان وحشــی،

ها ،ارائه شــده اســت .از آن جا که ویروس

زایی زیاد ،به دلیــل خوپذیری کم آن ها به

نشــانه های بالینی ،ظن ابتالء به آنفلوآنزای

به دنبال درگیری بــا بعضی از ویروس های

های مسبب آنفلوآنزای پرندگان ،از نظر توان

گونه های غیرگالیناسه ،تا درجات محدودی

حاد را در پی داشته باشند ،به منظور رعایت

آنفلوآنزای با بیمــاری زایی زیاد  H5N1در

بیماری زایــی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر

رشد نموده و نشانه های بالینی اندکی تولید

موازین امنیت زیســتی برای انسان و پرنده،

دست است (.)37

دارند ،این توصیف ها بسته به ویروس ایجاد
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بعضــی از ویروس های نوظهــور آنفلوآنزای

و در شرایطی کام ً
ال ویژه صورت پذیرد .انجام

جراحات کالبدگشایی ناشــی از ابتالء به

باشــند .در کنار لزوم آشنایی با آن چه تحت

پرنــدگان با بیمــاری زایی زیــاد ،H5N1

این کار در مزرعه و در شرایطی که برای سایر

آنفلوآنزا ،از نظر محل ایجاد و شدت آن ،بسیار

عنوان جراحات کالبدگشــایی ناشی از تحت

هستند که فنوتیپ کام ً
ال متفاوتی بروز داده

بیماری ها معمول اســت ،مطلقاً قابل قبول

متفاوت است .هم چنین ،این جراحات بسته

تیپ هــای مختلف ویروس آنفلوآنزا در نقاط

اند .این ویــروس ها می توانند پرندگان فوق

نیســت .مطالعات مروری زیادی در ارتباط با

به گونه ی میزبان ،توان بیماری زایی ویروس

مختلف جهان مشــاهده و گــزارش گردیده

را عفونی نموده و در آن ها بیماری بالینی با

آسیب شناسی ویروس آنفلوآنزای پرندگان در

و حضــور عوامل بیماری زای ثانویه می تواند

اســت ،برای ما این ضــرورت وجود دارد که

نشانه های عصبی ،افسردگی ،بی اشتهایی و

ســال های اخیر منتشر شده است .جزئیاتی

از تنوع بسیار زیادی برخوردار باشد .توصیف

از توصیف های ارائه شــده در مورد جراحات

مــرگ ناگهانی را موجب گردند ( .)37گهگاه

در مورد شــیوع بیماری در مزرعه نیز در این

هایی از جراحات کالبدگشایی ،در مواقع بروز

کالبدگشایی حاصل از فعالیت ویروس ایران

موارد انفرادی از تلفات ،در پرندگان وحشی ،

سال ها انتشــار یافته اســت .گزارش هایی

طبیعی و تجربی عفونت در ماکیان و بوقلمون

نیز به خوبی مطلع باشیم .لذا ،در این گفتار،
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می کنند .یک استثنی مهم برای این قاعده،

الزم است کالبدگشایی تنها در مواردی خاص

الف -جراحات کالبدگشایی

کننده ی بیماری ،ممکن است بسیار متفاوت

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

درکنار ضایعات آسیب شناســی توصیف شده در منابع مرجع ،برداشت

و رنگدانه های خود را از دســت بدهند .در پرندگان تخم گذار مبتال،

واکسن کشــته ،امروزه ضرورت دو نوبت واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا

ماندن گله از تبعات آن ناتوان اســت ،و بنابراین در بســیاری از موارد

های محلی در مورد جراحات کالبدگشایی حاصل از فعالیت ویروس ایران

تخم دان ها تحلیل خواهنــد رفت و فولیکول های بزرگ حالت خون

در این گله ها را مطرح نموده اســت .در آخرین ویرایش کتاب مرجع

پرندگان علی رغم واکسیناســیون به بیماری مبتال می شــوند ،اما در

نیز عرضه خواهد شد.

ریزی پیدا کرده و به مرور و با گذشت زمان آتروفی می شوند .مجرای

بیماری های طیور (36و )37آورده شده است که تحت شرایط مزرعه،

عین حال ،واکسیناســیون بعضاً به آن اندازه بر مقاومت پرنده در برابر

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم

تخم بر ،ممکن اســت ادماتوز باشد و قبل از بهبودی ،حاوی اکسودای

غالب طیوری که برای تولید گوشــت پرورش داده می شــوند ،شامل

فعالیــت ویروس می افزاید که تغییر چهره ی بالینی و کالبدگشــایی

در طیور گالیناسه ،پیرو نشانه های بالینی ،اکثر جراحات کالبدگشایی

فیبرینــی -نزله ای خواهد بود .در برخــی موارد ،که مرغان تخم گذار

غاز و اردک ،بوقلمون و ماکیان (جوجه های گوشــتی) ،برای دوام یک

بیماری را ،از آن چه مورد انتظار اســت ،در پی داشــته باشد .از سوی

نیز در دســتگاه تنفس ،به ویژه ســینوس ها مشــاهده می شوند .این

بــه طور طبیعی به بیماری مبتال گردیدند و نیز ماکیانی که به صورت

مصونیت کافی در برابر ویروس آنفلوآنزا ،به دو نوبت دریافت واکســن

دیگر ،یک نوبت دریافت واکسن نیز به دالیل متعددی مانند سن پرنده

جراحــات اغلب به صورت التهاب نزله ای ،فیبرینی ،ســروزی فیبرینی،

تجربی و از راه داخل وریدی با ویروس تلقیح داده شــدند ،تورم کلیه

نیاز دارند ،و طیور با طول عمر زیاد ،مانند گله های مادر و مرغان تخم

هنگام واکسیناســیون ،دقت و صحت تزریق واکسن ،رعایت دوز مورد

موکوســی چرکی و یا فیبرینی چرکی بروز پیــدا می کنند .مخاط نای

ها به همراه رسوب اورات در احشاء ( نقرس احشایی) اتفاق افتاد .سایر

گذار تجاری ،نیازمند ســه نوبت واکسیناسیون و یا بیش از آن هستند

نیاز و حتی احتماالً کیفیت واکسن ،و بسیاری عوامل دیگر که ارتباطی

می تواند ادماتــوز همراه با پرخونی و بعضاً همراه با خون ریزی باشــد.

جراحات ،از جمله ســخت شدن لوزالمعده همراه با نقاط رنگ پریده و

(8و .)91یک بار واکسیناســیون ،ممکن اســت تنها برای جوجه های

به مقوله ی واکســن و واکسیناســیون ندارند ،به درجات متفاوتی از

اکســودای موجود در نای ممکن است به صورت سروزی تا پنیری دیده

خون ریزی در آن ،به صورت انفرادی و بیش تر در بوقلمون ها گزارش

گوشــتی که دوره ی زندگی کوتاهی دارند و در شــرایط امنی از نظر

ایمنی در این گله ها منجر می شود .بدین ترتیب ،نه تنها ممکن است

شود و بعضاً ،موجب انسداد مجاری هوایی و خفگی گردد .التهاب کیسه

شده است.

موازین امنیت زیستی پرورش می یابند و درعین حال ،فاقد پادتن های

شدیدترین شکل بیماری از نظر جراحات کالبدگشایی ،در جوجه های

هــای هوایی ،به صورت فیبرینی و فیبرینی چرکی ممکن اســت وجود

واکسیناســیون طیور صنعتی علیه آنفلوآنزا در غالب مزارع ایران و

مادری هســتند کفایت کند ( .)37همان طور که مشــاهده می شود،

گوشتی کام ً
ال حساس مشــاهده گردد ،بلکه به دلیل تنوع در سطوح

داشته باشد .التهاب فیبرینی چرکی ،با همراهی عوامل عفونی باکتریایی

ســطوح متفاوت ایمنی حاصل از آن ،مانند بســیاری از بیماری های

برای این که بتوان احتمال داد (و نه این که اطمینان حاصل کرد) که

ایمنی ،تنوع قابل توجهی را در شــدت و وسعت جراحات کالبدگشایی

شــکل می گیرد .سینوس های دورچشــمی ممکن است متورم شوند و

دیگر ،موجب گردیده اســت که جراحات کالبدگشایی ناشی از فعالیت

یک نوبت واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا در جوجه های گوشتی کفایت

می توان انتظار داشــت .این تنوع ،عالوه بر ســطح ایمنی ،به عوامل

دارای ترشحات موکوسی تا موکوسی چرکی باشند .حضور عوامل بیماری

ویروس ایران ،بعضاً ،با آن چه در منابع درباره ی جراحات کالبدگشایی

می کند ،در این کتاب مرجع ،وجود سه شرط الزم دانسته شده است:

متعدد دیگری مانند کیفیت پرورش و میکروارگانیســم های بیماری

زای ثانویه ،مانند پاستورالمولتوســیدا یا اشریشیاکلی ،می تواند به بروز

مورد انتظار از ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی کم در گله های

( )1دوره ی پرورش این جوجه ها کوتاه باشد

زای همیار ویروس ،به ویژه اشریشــیاکلی ،نیز وابســته است .در یک

برونکوپنومونی فیبرینی -چرکی نیز بیانجامد .التهاب نزله ای تا فیبرینی
ِ

کام ً
ال حســاس ،بیان می شود تفاوت هایی داشــته باشد .این تفاوت

( )2در شــرایط کام ً
ال کنترل شده ای از نظر موازین امنیت زیستی

قضاوت کلی ،شــاید این طور بتوان گفت که جراحات کالبدگشایی در

ممکن اســت در کیسه های هوایی و حفره ی صفاقی جلب توجه کند و

ها ،بین انواع مختلف ماکیان (جوجه های گوشــتی ،مرغان تخم گذار

پرورش یابند

آنفلوآنزای ایران فاقد هرگونه ویژگی اختصاصی برای این بیماری است.
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مشــاهده گردد .آنتریت نزله ای تا فیبرینی ،ممکن اســت در سکوم و یا

تفاوت در برنامه و نوبت های دریافت واکســن ،ممکن است بسیار زیاد

اما ،همان طــور که می دانیم ،اگر نگوییم همــه ،الاقل می توانیم

تشــخیص آنفلوآنزا اهمیتی ندارد ،بلکه گویای این واقعیت اســت که

روده ،مخصوصاً در بوقلمون ها دیده شود .اکسودای التهابی ممکن است

باشد.

بگوییــم دوره های متعــددی از پرورش جوجه های گوشــتی وجود

چنان چه قضاوت درباره ی رخداد بیماری تنها با استناد به چند یافته

در مجرای تخم بر در پرندگان تخم گذار قابل رؤیت باشــد و در آخرین

در جوجه های گوشــتی ،در صورت مبادرت به واکسیناسیون علیه

دارد که هیچ یک از این شــروط برای آن ها برقرار نیســت .بنابراین،

ی کالبدگشــایی و بدون عنایت به ارکان دیگر تشخیص صورت گیرد،

تخم مرغ های گذاشته شده ،میزان رسوب کلسیم بر روی پوسته کاهش

آنفلوآنزا ،تقریباً در غالب موارد به یک نوبت دریافت واکسن بسنده می

دراین شــرایط اگرچه ســطوح ایمنی کسب شــده از تنها یک نوبت

از وجاهت علمی کافی برخوردار نخواهد بود .تجربه ی ما نشــان داده

یابد .این تخم مرغ ها ،ممکن است شکل بدی پیدا کنند ،شکننده باشند

شــود .این ،درحالی اســت که بی اعتمادی به تنها یک نوبت دریافت

واکسیناســیون ،معموالً در ممانعت کامل از ابتالء به بیماری و مصون

اســت ،در مواردی که عوامل بیماری زای همیار ویروس نقش پررنگی
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هم چنین ،پریتونیت ناشی از زرده ی تخم رها شده در شکم ممکن است

تجــاری و گله های مولد) به دالیل متفاوتی ،به ویژه به دلیل ســن و

( )3در زمان دریافت واکسن ،فاقد پادتن های مادری باشند.

این ،بدان معنی نیســت که جستجوی جراحات کالبدگشایی در روند
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در فرایند شکل گیری ضایعات ندارند ،جراحات کالبدگشایی حاصل از

قرار گیرد .کیســه های هوایی نیز ،بســته به حضور عوامل باکتریایی

افزایش می یابد .به دلیل فعالیت ویروس آنفلوآنزا در دستگاه گوارش،

پرخونی در اندام های احشــایی و خون ریزی در نای را در پی دارد و

فعالیت ویروس ایران در پرندگان حساس ،با آن چه در منابع درباره ی

ثانویه ،درجات مختلفی از التهاب را نشــان می دهند .وجود چرک در

احتمال بروز آنتریت نیــز در آنفلوآنزای ایران وجود دارد .این آنتریت،

بعضاً ،پری هپاتیت و پری کاردیت فیبرینی ایجاد می شود.

ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی کم گفته شــده است مشابهت

کیسه های هوایی ،معموالً نشان دهنده ی عفونت های باکتریایی است.

در بسیاری از موارد با افزایش فعالیت باکتری هایی مانند اشریشیاکلی

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد

دارد .در این حالت ،مانند آن چــه بیان گردید ،این انتظار وجود دارد

در مزارع ما ،عفونت های مایکوپالســمایی ،کلــی فرمی و آلودگی به

و یا کلســتریدیوم پرفرنجنس همراه است ،به گونه ای که کنترل این

در طیور گالیناســه ،درگیری با ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با

که جراحات کالبدگشایی در چهار دستگاه تنفس ،گوارش ،تولید مثل

اورنیتوباکتریــوم از معمول ترین دالیــل باکتریایی التهاب و چرک در

باکتری ها در برخی موارد می تواند به کنترل آنتریت و بهبود بیماری

بیماری زایی زیاد ،ضایعاتی مانند ادم ،خون ریزی و ضایعات نکروتیک

و ادراری با شــدت و وسعتی متغیر قابل مشاهده باشد .در این جا نیز،

کیســه های هوایی به همراه آنفلوآنزاست .اکسودای چرکی در ریه ها،

کمک کند.

در اندام های احشــایی و پوست را موجب می گردد .اگرچه ،درصورت
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جراحات را می توان در دستگاه تنفس مشاهده نمود .التهاب نزله ای تا

قابل مشــاهده است .وجود این اکسودا را می توان با برش زدن ریه ها

ناشــی از زرده ی تخم مرغ می انجامد .هنگامی که واکسیناسیون گله

ماکیان ،تورم سر و صورت ،قســمت های باالیی گردن ،و پاها ممکن

فیبرینی چرکی در دستگاه تنفس به ویژه سینوس ها معموالً مشاهده

از انتهای ریه به ســمت ابتدای آن جستجو نمود .در آنفلوآنزا ،معموالً

به شکل گیری سطوحی از ایمنی منجر شده باشد ،شدت و وسعت این

است مشاهده گردد .بروز این جراحات ،احتماالً به دلیل ادم زیر جلدی

می گردد .در این حالت ،سینوس های زیرچشمی و به تبع آن صورت

این احتمال وجود دارد که اکسودای چرکی پنیری تا انتهای ریه ادامه

ضایعه بسته به سطح ایمنی ایجاد شده کاهش می یابد .وجود اکسودا

اســت .این ادم ،ممکن اســت با خون ریزی های زیرجلدی که ممکن

و ناحیه ی سر ،اندکی متورم به نظر می رسند و درصورتی که در حین

یابد و بنابراین ،در هنگام بررسی ریه ،در اولین برش هایی که از سطح

در مجرای تخم بر و تخم مرغ های با پوســته ی نازک ،رنگ پریده و

است پتشی یا اکیموتیک باشند ،همراه گردد .ادم دور حدقه ی چشم

کالبدگشایی ،این ســینوس ها مختصری با انگشتان فشار داده شوند،

انتهای ریه داده می شود ،می توان آن را مشاهده کرد .در سطح مقطع

یا بدشــکل نیز از نشــانه های مورد انتظار است .تحلیل تخم دان ها و

ممکن است دیده شود .نقاط نکروتیک ،خون ریزی و سیانوزه شده در

ترشحاتی از سوراخ های بینی خارج خواهد شد .این ترشحات ،ممکن

برش و از اولین برش هایی که در انتهای ریه داده شــود ،وجود اکسودا

خون ریزی در فولیکول های بزرگ ،از جراحاتی است که در گله های

مناطق بدون پر پوســت ،به ویژه در تاج و ریش ،گزارش شــده است.

اســت ظاهری ســروزی و اصطالحاً آبکی و شــفاف داشته باشند و یا

به شــکل نقاط سفیدی جلب توجه می کند .با مختصری فشار توسط

حســاس به آنفلوآنزا ممکن است مشــاهده شود .ما در روند تشخیص

ضایعات در اندام های احشایی ،بسته به سویه ی ویروس متنوع است،

قدری غلیظ تر بوده و کدر به نظر برسند .تغییر حالت این ترشحات از

نوک انگشت ،می توان اکسودای پنیری را از داخل مجاری ریه به سمت

آنفلوآنزای ایران و به عنوان یک نشــانه ی کالبدگشــایی قابل توجه،

اما ،به طور ثابت خون ریزی در سروز یا سطوح مخاطی ،به همراه نقاط

موکوسی به چرکی نیز محتمل است .پرخونی نای به همراه خون ریزی

بیرون هدایت کرد .این اکســودا ،پس از خروج از محل برش ،ظاهری

برای خون ریزی در فولیکول های بزرگ تخم دان اهمیت زیادی قائل

نکروتیک درون بافت اصلی اندام های احشایی ،نشان داده شده است.

در آن ،از جراحات مورد انتظار در آنفلوآنزای ایران است .در این حالت،

شــبیه به شــانه دارد .بدین گونه که می توان در آن مانند شانه ،یک

هستیم.

این خون ریزی ها ،به ویژه اغلب در اپی کارد ،عضالت سینه ای ،و در

مخاط نای برخالف حالت طبیعی که می بایست پریده رنگ و خشک

دســته ،که در واقع چرک قالب گیری شده در مجاری اصلی تر عبور

در اردک هــا و غازهای اهلی ،ویروس هــای آنفلوآنزای پرندگان با

باشد به دلیل پرخونی ،سرخ و مرطوب بوده و نشانه های التهاب را بروز

هوا در ریه اســت ،و تعدادی دندانه ،که از اکسودای قالب گیری شده

بیماری زایی کم ،ممکن است ضایعاتی همانند سینوزیت ،کونژکتیویت

به دنبال درگیری با ویروس آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد

می دهد .محتویات نای از ترشــحات نزله ای (ســروزی -موکوسی) تا

در مجاری فرعی تر به وجود می آیند ،مشــاهده نمود .وجود اکسودای

و ســایر ضایعات را در دستگاه تنفس ایجاد کنند .همراه شدن باکتری

 ،H5N1نکروز و خــون ریزی در پالک های پایر در روده ی کوچک

اکسودای پنیری متغیر است .حتی ،این ترشحات ممکن است با خون

پنیری با این شکل در مجاری عبور هوا در ریه ،تنها به آنفلوآنزا محدود

ها با این عفونت ها معمول است.

معمول بوده و با آن چیــزی که در اوایل دهه ی نود میالدی در همه

مخاط پیش معده و سنگدان وجود دارند.

ریزی همراه باشــد .این نشــانه ،یکی از مواردی است که می تواند در

نمی شــود ،اما زمانی که گسترش آن تا انتهای ریه ادامه یابد ،به ویژه

در شترمرغ آمریکایی و شترمرغ های استرالیایی ،عفونت با ویروس

گیری طاعون مرغی گزارش شد ،شباهت دارد .عالوه براین ،این سویه

تفکیک آنفلوآنزا از بیماری هایی کــه فاقد ویژگی خون ریزی دهنده

در صورت حضور سایر نشانه ها مانند پرخونی و خون ریزی در مجاری

های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم ،ترشحات چشم ،سینوزیت

از ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد ،گرایش به ایجاد

در نای هستند ،مانند مایکوپالســموز و برونشیت عفونی ،مورد توجه

تنفســی و سایر سطوح مخاطی و سروزی ،شک ابتالء گله به آنفلوآنزا

فیبرینی ،التهاب نای و التهاب کیســه های هوایی ،پنومونی بینابینی،

خون ریزی و ادم شــدیدتری در ریه دارند .در درگیری با اکثر ویروس
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به دلیل ماهیت تنفســی بیماری ،بیش ترین و شاید قابل استنادترین

معموالً تا مجاری تنفســی انتهایی پیش روی نمــوده و در آن جا نیز

در مرغان تخم گذار ،رهاشدن زرده در محوطه ی بطنی ،به پریتونیت

مرگ حاد ممکن اســت هیچ ضایعه ی کالبدگشــایی دیده نشود .در

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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اسپرز (طحال) را موجب می گردند.

ب  -ضایعات ریزبینی

شــترمرغ ،ضایعــات حاصل از نکــروز در طحال و کبــد ،و آنتریت و

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم

سینوزیت مشاهده شده است.

نقاط نکروتیــک در لوزالمعده ،طحال و قلب

که با ویــروس آنفلوآنزای پرندگان با بیماری

در طــول همه گیری آنفلوآنزای پرندگان

به طور معمول وجــود دارند و بعضاً ،در کبد

زایی زیاد  H5N1عفونی شــده اند گزارش

با بیماری زایی زیاد ،میزان مرگ ومیر ،نشانه

ایجــاد پنومونی با خصوصیــات مختلف از جمله شــکمی -میانی،

و کلیــه نیز دیده می شــوند .ضایعات کلیه

شده است.

های بالینی ،و جراحات کالبدگشایی ،که داده

سلولی -فیبرینی تا دور برونش ها که همراه با تجمع لمفوسیت هاست،

ضایعات بافت شناسی ،در بافت هایی که جراحات کالبدگشایی دارند

ممکن است همراه با رسوب اورات باشد .ریه

در شــترمرغ ها ،ویروس های آنفلوآنزای

های حاصل از ســه رکن اولیه ی تشخیص

از جمله ضایعات ریزبینی ناشــی از ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با

بیش تر مشاهده می شود .توضیحات هیستوپاتولوژی اختصاصی برای

هــا دارای پنومونی همراه با ادم در قســمت

پرندگان با بیماری زایی زیاد ،ادم در ســر و

هســتند ،ممکن اســت برای تصمیم گیری

بیماری زایی کم در طیور است .در موارد شدید ،پنومونی ممکن است به

مطالعات تجربی ،به دلیل تفاوت در دوز تلقیح ،گونه ی ماکیان ،روش

شــکمی خود و یا به صورت منتشر هستند.

گردن ،آنتریت خون ریزی دهنده ی شدید،

قطعی در مورد برقراری قرنطینه و نیز امکان

صورت منتشر همراه با ادم در عروق ناحیه ی درگیر باشد .التهاب همراه

تلقیح و میزان پاســاژ بســته به ویروس خاص ،متفاوت بوده است .به

در ریه ممکن است پرخونی و یا خون ریزی

بزرگ شدن و سخت شدن لوزالمعده ،التهاب

معدوم نمودن پرندگان به منظور ریشه کنی،

با تجمع هتروفیل و یا لمفوســیت در نــای و التهاب برونش ها به طور

طور کلی ،ضایعات بافتی شــامل نکروز و التهاب در چند اندام حیاتی

وجود داشته باشد .بورس کلوآکی و تیموس

مالیم تا شــدید کیسه های هوایی ،هپاتیت،

مفید باشد.

معمول وجود دارد .در تلقیح از مســیر داخل وریدی ،داخل بینی و در

اســت .مغز ،قلب ،ریه ،لوزالمعده و اندام هــای لمفاوی اولیه و ثانویه،

معموالً آتروفی می شــوند .بزرگ شــدگی

پریتونیت ،بزرگ شدن کلیه و بزرگ شدگی

موارد درگیری در مزرعه در ماکیان ،نفروز و نفریت گزارش شده است.

عمدتاً بیش تر و شــدیدتر از دیگر اندام ها تحت تأثیر قرار می گیرند.

اگرچه ،این تمایل به کلیه اختصاص به ســویه ی ویروس دارد و اکثرا ً

مننگوآنســفالیت لمفوســیتی همراه با گلیوز کانونی ،نکروز نورونی ،و

در تلقیح داخل وریدی ایجاد می شــود .در بوقلمون ،در موارد تجربی

نورونوفاژیا از ضایعات معمول هستند ،اما ،ادم و خون ریزی هم ممکن

و رخــداد طبیعی بیماری ،التهاب لوزالمعده با نکروز آســینار ،به ویژه

است دیده شود .دژنراسیون کانونی تا نکروز انعقادی منتشر چندکانونی

در درگیری با ویروس آنفلوآنزای  H7N1ایتالیایی دیده شــده است.

در عضالت قلب گزارش شــده و معموالً با التهاب لمفوســیتی همراه

التهاب لوزالمعده ،در ماکیان نســبت به بوقلمون کم تر معمول است.

اســت .به دلیل پروتئین های ویروس آنفلوآنــزا در نورون و عضله ی

پرندگانی که در اثر ویروس آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی کم می

قلــب ،ضایعات در مغز و قلب به ترتیب بیش تریــن فراوانی را دارند.

میرند ،در بورس کلوآکی ،تیموس و طحال ،کاهش لمفوسیت و نکروز و

سایر ضایعات معمول ناشی از تکثیر ویروس آنفلوآنزای پرندگان ،شامل

آپوپتوز لمفوسیت و در سایر بافت ها مانند نای و حفره ی بینی ،تجمع

نکروز در فیبرهای عضالت اســکلتی ،توبول های کلیوی ،سلول های

لنفوسیتی را خواهند داشت .پادگن ویروسی به ندرت در لمفوسیت ها

اندوتلیال عروق ،سلول های غده ی فوق کلیوی ،و سلول های آسینی

دیده می شود ،اما ،تجمع آن در اپی تلیوم تنفسی نکروز شده ،اپی تلیوم

لوزالمعده اســت .اگر پرندگان درگیر بــه مدت  3تا  5روز زنده بمانند

توبول کلیوی و اپی تلیوم آسینار لوزالمعده ثابت شده است.

میزان نکروز کاهش پیدا می کند و در مقابل ،شدت التهاب لمفوسیتی

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد

در ری آ ،شــترمرغ آمریکای جنوبی  ،ویروس آنفلوآنزای پرندگان با

افزایــش می یابد .نکروز ،آپوپتوز و تخلیه ی بافت ،در بافت لمفوئیدی

بیماری زایی کم ایجاد ســینوزیت هتروفیلی تا چرکی گرانولوماتوزی،

بورس کلوآکی ،تیموس و اســپرز (طحال) معمول اســت ،اما ،پادگن

التهــاب برونش ،و پنومونــی با نکروز اپی تلیوم تنفســی می کند .در

ویروسی به ندرت در لمفوسیت ها دیده می شود .ضایعات در دستگاه
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های آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد،

اســپرز (طحال) ،اغلب در پرندگان گالیناسه

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

تنفس ،از خیلی کم تا شدید متفاوت است .در
مناطق بدون پر پوست ،ترومبوزهای کوچکی
درون جلــد ،عروق ســطحی جلدی و عروق
خونی کوچک مشــاهده می شــوند .در اپی
درم ،مراحل مختلفی از شکل گیری وزیکول
تا نکروز کامل قابل رؤیت اســت .ویروس می
تواند در ســاقه ی پر و اپــی تلیوم فولیکول
شناســایی شــود .در گونه های گالیناسه به
غیر از ماکیان و بوقلمون ،ضایعات شــبیه آن
چیزی اســت که در باال توضیح داده شد ،اما
به طور کلی ،به دلیل مقاومت بیش تر و زنده
مانی طوالنی تر این پرندگان پس از درگیری،
نکروز و التهاب بافتی در آن ها بیش از ماکیان
و بوقلمون است.
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 -4تفسیر داده های آزمایشگاهی
در مورد بیماری های مختلف ،بعضاً آزمون های گوناگونی برای بهره برداری در فرایند تشخیص،
قابل استفاده هستند .این آزمون ها ،ممکن است از جهات مختلفی به ویژه قابلیت اعتماد ،به عنوان
یک آزمون تشخیص دهنده ی قطعی ،با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند .در مورد آنفلوآنزا نیز
می توان آزمون های پاراکلینیکی را از جهات مختلفی تقســیم بندی نمود .در یک تقسیم بندی
کلــی ،این آزمون ها به دو گروه اصلی قابل تقســیم اند .گروه اول ،آزمون هایی هســتند که به
جســتجوی عامل ایجاد کننده ی بیماری می پردازند و گروه دوم ،آزمون هایی هستند که پادتن
های اختصاصی تولید شــده علیه ویروس آنفلوآنزا را در بدن ،جستجو می کنند .آزمون هایی که

ویژگی صِ رف ،ممکن اســت نتایج منفی کاذب به دنبال داشته باشند .در مورد آزمون های مورد
ِ

انتخاب نمونه و ذخیره ســازی آن:

استفاده برای تشخیص آنفلوآنزا ،آزمون هایی که از باالترین میزان حساسیت و ویژگی برخوردارند

ویروس هــای آنفلوآنزای پرنــدگان به طور

را می توان در گروه اول (آزمون های جســتجوگر عامل) قرار داد .در حالی که آزمون های متعلق

معمول از سواب نای ،ناحیه ی دهانی حلقی،

به گروه دوم (آزمون های جســتجوگر پادتن) ،عموماً ،ویژگی باالیی ندارند .این ،بدان معنی است

و یا کلوآک تهیه شده از پرندگان زنده یا مرده

که در صورت اســتفاده از آزمون های سرولوژیک مانند  HIو االیزا ممکن است با نتایجی مواجه

قابل جداسازی هستند .این ،بدان دلیل است

گردید که ،اگرچه در تفسیر ،نشان دهنده ی آلودگی گله به ویروس آنفلوآنزا هستند ،اما در واقع،

که اکثر ویــروس های آنفلوآنزای پرندگان با

به دالیلی غیر از درگیری گله با این ویروس به وجود آمده اند .از این رو ،با تمامی محاســنی که

بیماری زایی زیاد و یا با بیماری زایی کم در
دستگاه های تنفس و گوارش تکثیر پیدا می

برای تشخیص این بیماری ،در گروه اول قرار می گیرند ،به جداسازی و تعیین هویت عامل بیماری

کنند .سواب ها باید در محیط های استریل

زا (ویروس آنفلوآنزا) و یا آشکارســازی مستقیم آن ( شناسایی مستقیم پروتئین ها و یا ژن های

مخصــوص انتقال که حاوی ســطوح باالیی

ویروســی آنفلوآنزای پرندگان در نمونه های بافت و ســواب) می پردازند و آزمون های گروه دوم،

از آنتی بیوتیک برای کاهش رشــد باکتری

پاسخ پادتن اختصاصی علیه ویروس آنفلوآنزا را در سروم پرنده و در قالب آزمون های سرولوژیک،

هستند ،قرار داده شوند یا به سرعت در کنار

به عنوان ردپای ویروس جستجو می کنند .آزمون های تشخیصی را معموالً از نظر دو خصوصیت
آزمون های گروه دوم از نظر ســهولت اجراء ،در دســترس بودن و هزینه ی مناسب ،دارا هستند،

در شــترمرغ ،نکروز انعقادی در اســپرز،

تفسیر نتایج آن ها نیازمند تجربه و دقت کافی است .در ادامه ،چگونگی استفاده از سه گروه داده

کلیه و کبد ،از تبعات عفونت با ویروس های

های آزمایشگاهی در فرایند تشخیص ،تحت عناوین:

آنفلوآنزای پرندگان با بیماری زایی زیاد است.
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مواجهــه با نتایج مثبت کاذب دور از انتظار نیســت و در نقطه ی مقابل ،آزمون های برخوردار از

الف-جداسازی وتعیین هویت عامل بیماری زا

نکروز فیبرینوئیدی در شــریان های مغزی

ب -آشکارسازی مستقیم ج -سرولوژی  ،مورد بحث قرار می گیرد.

و اســپرز معمول است .ســلول های آسینی
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سلولی همراه با فیبروز در آن ها مشاهده می

جســتجو مربوط می گردد و از آن ،تحت عنوان "حساسیت آزمون" نام برده می شود .و دیگری،

شود .نقاط نرم و نورونوفاژیا در مغز دیده شده

به توانایی آزمون در تفکیک و تمایز عامل مور ِد جســتجو از عوامل مشــابه ،باز می گردد و آن را

و ضایعات نکروتیک و خــون ریزی در روده

"ویژگی آزمون" می نامند .هرچه یک آزمون از حساسیت و ویژگی باالتری برخوردار باشد ،بیش

وجود دارد.

تر می توان به نتایج آن اعتماد نمود .در مورد آزمون هایی که تنها دارای حساسیت باالیی هستند،

الف -جداسازی وتعیین هویت عامل بیماری زا:
برای جداسازی ویروس آنفلوآنزا ،ابتدا الزم است نمونه های مناسب از موارد مشکوک ،تهیه شده
و ســپس ویروس های موجود در نمونه ،در محیط مناســب تا انــدازه ای تکثیر یابند که برخی
خصوصیات آن ها (برای مثال هماگلوتیناسیون) را بتوان با آزمون های تکمیلی ،به طور مستقیم و
با چشم غیرمسلح ،مشاهده و تفسیر نمود و در انتها ،به تعیین هویت ویروس و تشخیص بیماری

یخ به آزمایشــگاه انتقال یابند ( .)36بافت و
ترشحات دستگاه تنفس و گوارش و یا مدفوع،
برای جداسازی ویروس مناسب هستند .بافت
ها مــی توانند پس از جمــع آوری در لوله
های پالستیکی و یا کیســه های استریل و
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در کنار یخ به آزمایشــگاه انتقال داده شوند.
بهتر اســت ،نمونه های متعلق به اندام های
داخلی ،مجزا از نمونــه های مربوط به بافت
های مجاری تنفسی و گوارشی ،جمع آوری و
به آزمایشگاه انتقال یابند .چرا که ،جداسازی
ویــروس از بافت های داخلی ممکن اســت
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لوزالمعــده نکروز شــده و التهاب مالیم تک

مــورد ارزیابی قرار می دهنــد .اولین خصوصیت ،به میزان کارآیی آزمــون در یافتن عامل مور ِد

دست یافت.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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این امر ،اغلب به دنبــال آلودگی به ویروس

و شناسایی ویروس های آنفلوآنزای پرندگان

مربوط باشــد .به طــور کلی ،اگــر ویروس

مشخص گردد فعالیت هماگلوتیناسیونی که

پس از آن که با آزمایش هایی که شرح داده

آن که بیش ترین ویــروس های آنفلوآنزای

های آنفلوآنــزای پرندگان بــا بیماری زایی

با جزئیات توضیح داده شــده اند (36و.)37

آنفلوآنزا در نمونه ی تلقیح شده وجود داشته

در مایع آالنتوئیک مشاهده می شود ،مربوط

شد ،تیپ ویروس آنفلوآنزا (نوع  ) Aمشخص

جداشــده از نوع  ،Aتاکنون تحت تیپ های

زیاد اتفاق می افتــد .در مواردی که عفونت

حدود  0/2میلی لیتر از نمونه ،از طریق حفره

باشــد ،در پاساژ اول به اندازه ای رشد خواهد

به ویروس آنفلوآنزا است ،چرا که ،برخی عوامل

گردید ،الزم است نسبت به تعیین تحت تیپ

 H5و  H7بــوده اند ،تأییــد حضور ویروس

سیستمیک توســط ویروس های آنفلوآنزای

ی آالنتوئیک ،به جنین ماکیان  9تا  11روزه

کرد که منجر به هماگلوتیناســیون شود و از

بیماری زای دیگر از جمله پارامیکسوویروس

ویروس اقدام شود .این کار ،بر اساس پادگن

آنفلوآنزای نوع  Aبر پایه ی این دو تحت تیپ

پرندگان با بیماری زایی زیاد ایجاد می شود،

تلقیح می شود .در بعضی موارد ،که تلقیح به

این رو ،تکرار پاســاژ ،غیرضروری خواهد بود.

ها مانند ویروس بیماری نیوکاســل ،هم می

های سطحی  HAو  NAصورت می گیرد.

انجام می شود .تعیین هویت نهایی ویروس،

به دلیل ویرمی باال و تکثیر مستقیم در سلول

حفره ی آالنتوئیک امکان پذیر نیســت ،می

بایستی به این مسئله توجه داشت که تکرار

تواننــد در صورت حضور در مایع آالنتوئیک،

تعیین تحت تیپ  ،NAتوسط آزمون  NIبا

اکثرا ً توسط آزمایشگاه های استانی ،ایالتی و

های پارانشیم ،جداسازی ویروس از هر اندامی

توان از تلقیح به کیسه ی زرده استفاده نمود

پاســاژ نمونه ها ،درعین حال ،خطر آلودگی

گویچه های ســرخ ماکیان را آگلوتینه کنند.

آنتی سروم های آماده شده علیه  9نوع NA

یا آزمایشگاه رفرانس  OIEصورت می گیرد.

امکان پذیر است.

( .)37مرگ جنین های تلقیح شــده در 24

متقاطع در آزمایشگاه را افزایش خواهد داد.

بنابراین ،جدایه با استفاده از آزمون ممانعت

شناخته شده انجام می شود (36و .)37تعیین

اگر این امکان وجود دارد که نمونه ها برای

ســاعت اول پس از تلقیــح ،معموالً به دلیل

ذخیره ی طوالنی مدت ویروس ها بایستی در

از هماگلوتیناسیون ،در برابر بیماری نیوکاسل

تحت تیپ  HAنیز با استفاده از آزمون HI

آشکارسازی مستقیم ،به معنای شناسایی

شناســایی ویروس ،ظرف  48ســاعت مورد

آلودگی باکتریایی و یا آسیب در زمان تلقیح

دمای منفی هفتاد درجه ی سانتی گراد و یا

و سایر آنتی ســروم ها آزمایش می شود .در

و با اســتفاده از آنتی سروم های آماده شده

مستقیم  RNAویروس آنفلوآنزا یا پروتئین

ارزیابی قرار گیرنــد ،آن ها را می توان در 4

اســت و این تخم ها از نظر تشــخیصی فاقد

حتی پایین تر صورت بگیرد .لیوفیلیزه کردن

صورت منفــی بودن ،ویروس بــرای حضور

علیه  16نوع  HAشــناخته شــده صورت

های ویروســی در نمونه های به دست آمده

درجه ی ســانتی گراد نگــه داری نمود ،اما،

ارزش هستند .در موارد اندکی ،ممکن است

ویروس ها ،هم چنین برای ذخیره ســازی

پادگن اختصاصی نوع  Aمورد آزمایش قرار

می گیرد .چنــان چه ،تحت تیپ جدیدی از

از حیوانــات اســت و به طــور معمول برای

بــرای نگه داری نمونه ها در زمان طوالنی تر

ویروس به ســرعت رشــد نموده و جنین را

طوالنی مدت آن ها مناســب است ،اگرچه،

می گیرد .نتایــج مثبت این آزمایش ،حضور

پادگن HAکه تاکنون شناخته نشده است

آزمــون غربال گری مورد اســتفاده قرار می

توصیه می شود که آن ها در دمای  70درجه

ظرف  48ساعت از بین ببرد ،اگرچه ،در اکثر

منبع ذخیره بایستی برای اطمینان از وجود

ویروس آنفلوآنــزای نوع  Aرا ثابت می کند.

ظهور پیدا کند ،آن را نمی توان با استفاده از

گیرد .چندین کیت شناســایی پادگن ،برای

زیر صفر و یا بیش تر نگه داری شوند .هر بار

مواقع جنین قبل از این زمان نمی میرد .بعد

عفونت زایی در ویــروس ها ،به صورت دوره

دیگــر پادگن های ویروس مانند پادگن NP

آزمونی که در آن از آنتی سروم های شناخته

شناســایی نوکلئوپروتئین های  Aآنفلوآنزا

چرخه ی انجماد و آب شدن ،میزان ویروس

از  72ســاعت یا در زمان مرگ جنین ،تخم

ای بررسی شود.

یــا نوکلئوپروتئیــن ،که برای نــوع ویروس

شده ی  HAاســتفاده می شود ،شناسایی

به صورت تجاری در دســترس می باشــد و

های عفونی در نمونــه را کاهش خواهد داد،

ها بایســتی از گرم خانه خارج گردیده ،سرد

تعیین هویت ویروس :روش اســتاندارد

اختصاصی اســت ،و نیز پروتئین ماتریکس،

نمود .بنابراین ،در وهله ی نخست برای تأیید

برای شناســایی پادگن ویروسی آنفلوآنزا در

بنابراین ،برای اجتناب از این کار ،یک نقشه ی

شــوند ،و مایع آالنتوئیک آن ها جمع آوری

برای آزمایش مایعات تخم مرغ تلقیح شده ،از

ممکن است توسط آزمون ایمیونودیفوزیون،

این موضوع که عامل هماگلوتینین ناشناخته،

نمونه های طیور و مایع آالنتوئیک تخم های

راهنمای مناسب در آزمایشگاه ضروری است.

گردد .حضور ویــروس در مایع آالنتوئیک را

جهت حضور فعالیت هماگلوتینین ،استفاده

آزمــون رادیال همولیزتکی ،یــا آزمون های

ویروس آنفلوآنزا اســت یا خیر ،می بایست از

جنین دار تلقیح شــده از آن ها استفاده می

قبل از این که وجود ویروس در نمونه ،مورد

می توان از طریــق فعالیت هماگلوتینین ،با

از گویچه های سرخ ماکیان توسط روش های

ایمنی که به صورت تجاری در دسترس می

آزمون اختصاصی تعیین تیپ که قب ً
ال توضیح

شــود ( .)37این آزمون هــای ایمنی ،از نظر

آزمایش قرار گیرد ،می بایست سوسپانسیون

اســتفاده از گویچه های سرخ ماکیان اثبات

ماکرو و میکرو است ( .)37مثبت بودن مایع

باشند شناسایی شوند ( .)37پادتن های تک

داده شد استفاده کرد.

حساسیت متفاوت هستند و در بهترین حالت،

ب -آشکارسازی مستقیم :

 %5تا  %10از بافت در محیط انتقال ساخته

نمود .لیکن ،بایســتی به این مســئله توجه

آالنتوئیک از نظر هماگلوتیناسیون ،به عنوان

دودمانی ،که بــا نوکلئوپروتئین یا پروتئین

به طــور جایگزین ،می تــوان غربالگری

نسبت به جداسازی ویروس یا ،rRT-PCR

شده و با سرعت کم ،سانتریفیوژ شفاف شود.

داشــت که مشــاهده ی هماگلوتیناسیون،

معیاری برای شناسایی ویروس ،مورد استفاده

ماتریکس واکنش می دهند ،برای شناسایی

مستقیم را با استفاده از  RT-PCRوrRT-

حساســیت کم تری (به میزان  3تا  4لوگ)
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بیانگر گســترش سیستمیک ویروس باشد و

جداسازی ویروس :روش های جداسازی

می تواند با حضور ویروس بیماری نیوکاسل

قرار می گیرد .مســئله ی مهم ،این است که

این پادگن ها در االیزا مفید هســتند (.)37

 PCRانجــام داد .برای این منظور ،به دلیل

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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مربوط به پرندگان مرده که به درســتی جمع آوری شده است به کار

ماتریکس  rRT-PCRانجام می شود و نمونه های مثبت از نظر تحت

برای پایش و تشخیص سرولوژیک پادتن های اختصاصی ضد ویروس

بوده و صحت حساســیت و ویژگی آن بــرای تمام گونه های طیور به

رود ،مزیت زیادی دارد ( .)37پادتن های چنددودمانی و تک دودمانی

تیــپ  H5و  H7با آزمون های  rRT-PCRاختصاصی مورد ارزیابی

آنفلوآنزا وجود دارد .بســته به آن که چه هدفــی در پایش مورد نظر

اثبات نرسیده است .به طور کلی ،آزمون االیزا نسبت به  AGIDو HI

(پلی کلونال و مونوکلونال) برای شناسایی پادگن های ویروسی محدود

قرار می گیرند .برای مرغان آبزی و پرندگان وحشــی ،ســواپ نایی و

است ،آزمون سرولوژیک مناسب برای دست یابی به آن هدف انتخاب

از حساســیت بیش تری برخوردار بوده ،اما ،نتایج مثبت کاذب آن نیز

در بافت ها ،توسط روش های ایمنوفلورسنت یا ایمنوپراکسیداز ،مفید

ســواپ کلوآکی ،هــر دو ،مورد غربال گری قرار مــی گیرد .این از آن

می شود.

بیش تر است ( .)37امروزه ،االیزا به طور معمول برای اهداف غربالگری

هستند (.)37

جهت است که بعضی از ویروس های آنفلوآنزای پرندگان تمایل بیش

زمانی که هدف ،پایش سرولوژیک گله ها برای کشف موارد مواجهه

 RT-PCRو ،rRT-PCRروش هایی هســتند که در آزمایشگاه

تری به دســتگاه گوارش دارند و اکتفا به غربال گری دستگاه تنفس،

با ویروس آنفلوآنزای پرندگان ،به معنای عام آن (تیپ  )Aبوده و کشف

ها با اهداف مطالعاتی و کاربردی در مزرعه ،برای تشخیص آنفلوآنزای

ممکن است حساسیت آزمون را کاهش دهد .آزمون های بالینی بر پایه

مواجهه با تحت تیپ خاصی مورد نظر نباشــد ،از آزمون هایی استفاده

در کنار آزمون های ســرولوژیکی که به آن ها اشاره گردید و هدف

پرندگان مورد استفاده قرار می گیرند ،rRT-PCR .آزمونی است که

ی تقویت اســید نوکلوئیک ،ابزارهای قدرتمندی هستند که به منظور

می شود که پادتن های تولید شده علیه پادگن های اختصاصی تیپ و

از کاربــرد آن ها آشکارســازی پادتن های اختصاصــی تیپ ویروس

برای انجام آن ،به تنها سه ساعت زمان نیاز است ،و حساسیت و ویژگی

مطالعات نظارتی در پرندگان وحشی ابداع گردیده اند (.)37

مشترک بین تمامی تحت تیپ ها را آشکار می کنند .از بین پروتئین

آنفلوآنزاســت ،آزمون های سرولوژیکی نیز وجود دارند که پادتن های

آن نیز با فرایند جداســازی ویــروس برابری می کند .از این رو ،از این

ج -سرولوژی :

های اختصاصی تیپ ،معموالً پادگن  ،NPبرای این منظور انتخاب می

تولید شــده علیه پادگن های اختصاصی تحت تیپ ویروس را آشکار

روش می توان برای تشــخیص سریع آنفلوآنزا و پایش بالینی بیماری

آزمون های ســرولوژیک برای تأیید حضور پادتن های اختصاصی

شــود و آزمون مناسب برای آشکارسازی پادتن های اختصاصی تولید

می نمایند .مهم ترین پادگن اختصاصی تحت تیپ ویروس آنفلوآنزای

اســتفاده نمود ( .)37در ایاالت متحده  ،غربال گری نمونه های نایی

آنفلوآنزای پرندگان در ســروم به کار مــی روند .این پادتن ها ،ممکن

شــده علیه این پادگن نیز ،آگار ژل ایمیونودیفوزیون یا  AGIDاست.

پرندگان ،پادگن  HAو آزمون ســرولوژیک معتبر برای نشــان دادن

همان طور که بیان شد ،این پادتن ها علیه پادگن اختصاصی تیپ ،A

پادتن های تولید شــده علیه این پادگن ،آزمون  HIاســت .زمانی که

که در تمامی ویروس های آنفلوآنزای تیپ  Aمشترک است تولید می

حضــور ویروس آنفلوآنزای تیپ  Aتوســط آزمــون االیزا یا AGID

شوند ،بنابراین ،مثبت شــدن نتیجه ی آزمایش به معنای مواجهه ی

شناسایی گردد ،الزم اســت تا برای تعیین تحت تیپ ویروس ،آزمون

پرنده با یک ویروس آنفلوآنزای پرندگان تیپ  ،Aمستقل از تحت تیپ

هایی که پادتن های اختصاصی تحت تیپ را آشــکار می کنند ،به کار

آن اســت .االیزا نیز برای شناسایی پادتن های تولید شده علیه پادگن

گرفته شــوند .برای شناسایی تحت تیپ  ،HAمی توان از آزمون HI

های اختصاصی تیپ ،که بین تمامی ویروس های آنفلوآنزای پرندگان

اســتفاده نمود .آزمون  HIبا دو هدف مورد اســتفاده قرار می گیرد.

مشترک هستند ،به کار می رود ( .)37چندین االیزا به صورت تجاری

یکی ،زمانی است که بخواهند آلودگی به تحت تیپ خاصی از ویروس

برای شناسایی پادتن های اختصاصی ضد ویروس آنفلوآنزا در دسترس

آنفلوآنزا را مــورد پایش قرار دهند و دیگری ،هنگامی اســت که می

اســت که از آن جمله می توان به االیزای غیرمستقیم برای ماکیان و

واکسن استفاده شده علیه
بایســت میزان برانگیختگی پاسخ پادتن به
ِ

بوقلمون اشاره نمود و نیز االیزای رقابتی که می تواند برای هر گونه ی

یک تحت تیپ خاص ،سنجیده شود.

پرنده مورد استفاده قرار گیرد .االیزای رقابتی ،علی رغم وسعت طیفی

استفاده می شود و نتایج مثبت آن با انجام آزمون های  AGIDو HI
مورد ارزیابی قرار می گیرد.

هدف اول؛ در مواردی که تحت تیپ خاصی از ویروس آنفلوآنزا در
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دارند ،اما ،اســتفاده از این آزمون هــا هنگامی که در مورد نمونه های

و دهانی حلقی به دســت آمده از پرندگان گالیناسه ،با استفاده از ژن
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منطقه (منطقه می تواند از جهان تا استان را

باشد ،در صورت عیارسنجی با استفاده از یک

مواردی (پایش در غیاب واکسیناســیون) ،با

برای آن در دست اســت و به همین جهت،

انجام آزمون  HIبا پادگن دارای توان  8واحد،

عیارهای مثبت (بیش از مرز مثبت شدن) به

در بر گیرد) بروز پیدا کرده باشــد و یا برای

آزمون ســرولوژیک ،برای مثال آزمون ،HI

انجــام یک آزمون ســرولوژیک مرجع ،برای

در پذیرش نتایــج آن ،اتفاق نظر وجود دارد.

سرومهایی مثبت در نظر گرفته میشوند که

معنای مواجهه با ویروس مزرعه است.

تحت تیپ خاصی اهمیت ویژه ای قائل باشند،

عیار پادتن اختصاصی ضد آن تحت تیپ در

مثــال آزمون  HIو تفســیر کیفی عیارهای

مطابق راهنمای بین المللی  ،OIEعیارهایی

تا رقت حداقل  1به  ،8از هماگلوتیناســیون

اما ،ممکن است این سؤال مطرح گردد که

مانند ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زایی

ســروم پرندگان متعلق به گله ی مورد نظر،

حاصل ،به آســانی می توان بــه مواجهه ی

با آزمون  HIمثبت در نظر گرفته میشــوند

ممانعت به عمل آورنــد .این در واقع ،همان

چنان چه هدف از پایش گله ها ،جســتجوی

زیاد ،می تــوان از آزمون  HIبا هدف پایش

می بایست در محدوده ی عیارهای منفی قرار

احتمالــی گله با تحت تیپ مــورد نظر (که

که بتوانند از هماگلوتیناســیون سرومهایی

عیار  3است .بنابراین ،در مورد انتخاب آزمون

ردپــای تحــت تیــپ جدیــدی از ویروس

ســرولوژیک ،برای تنها همــان تحت تیپ،

داشته باشد .آزمون یا آزمون های سرولوژیک

آزمون سرولوژیک ،پادتن های اختصاصی آن

کــه تا رقت حداقل  1به  16رقیق شــدهاند،

سرولوژیک برای این مورد مشخص ،می توان

آنفلوآنزای پرندگان نبوده ،بلکه هدف کشف

اســتفاده نمود .در چنین مواردی ،این انتظار

مرجــع ،که در این موارد مــی توان به نتایج

را در سروم پرنده جستجو می کند) پی برد.

ممانعت به عمل آورنــد .این ،در واقع همان

گفت آزمون  ،HIآزمونی معتبر ،توصیه شده

آلودگــی مزرعه به تحت تیپی باشــد که در

وجــود دارد که در صــورت مواجهه ی قبلی

آن ها اســتناد نمود و نیز ،مرز مثبت شدن

همان طور که می دانید ،تفســیر کیفی ،به

عیار  4است .چنین شرطی منوط به آن است

و قابل قبول اســت و عیــار  4هم ،به عنوان

منطقه وجود داشته و گله علیه آن واکسینه

گله ی تحت آزمایش با تحت تیپ مورد نظر،

عیارها در مورد هر آزمون ،توسط مراجع ذی

تفسیری گفته می شــود که تنها به قضاوت

کــه پادگن به کار رفته در آزمون  ،HIدارای

مرز مثبت شدن برای آن در نظر گرفته شده

شده اســت ،آیا باز هم می شود با استفاده از

برانگیختگی پاسخ پادتن علیه آن تحت تیپ

ربط مانند  ،OIEتعییــن و اعالم می گردد

درباره ی مثبت یا منفی بودن عیارها بسنده

 4واحد توان هماگلوتیناسیون کنندگی باشد.

اســت .بدین ترتیب ،در مواردی که گله ای

یک آزمون سرولوژیک و تفسیر نتایج آن ،به

در ســروم پرنده به اندازه ای باشد که آزمون

و بدیــن ترتیب ،عیارهای منفی به عیارهایی

می کند و پاســخ آن نیز به صورت مثبت یا

بنابراین ،چنان چه از پادگن با توان  8واحد،

بدون دریافت واکسن با استفاده از این آزمون

هدف مورد نظر دست یافت؟

 HIبتواند آن را نشان دهد .تا زمانی که گله

گفته می شود که با انجام یک آزمون مرجع،

منفی اعالم می گردد و از این جهت ،نسبت

برای انجام آزمون  HIاســتفاده گردد ،الزم

مورد پایش قرار گیرد ،مشــاهده ی عیارهای

بایستی گفت ،پاسخ مثبت است .در صورت

ای با تحت تیپ خاصــی از ویروس آنفلوآنزا

در محدوده ای کم تر از مرز مثبت شدن برای

کمی ،قابل اعتمادتر بوده و معیاری
به تفسیر ّ

است جهت مطابقتسازی ،یک  2logاز عیار

منفی (کم تر از مرز مثبت شــدن) به معنای

واکســینه نمودن گله و برانگیختگی پاســخ

مواجه نشــده و علیه آن واکسینه نیز نشده

آن آزمون قرار داشــته باشند .پس در چنین

کلی و اعالم شده توسط یک مرجع معتبر نیز

مورد نظر کاسته شود .بدین ترتیب ،در صورت

عدم مواجهه با ویــروس مزرعه و برخورد با

پادتن توسط آن ،شــما نمی توانید با مالک
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نشــانه از حضور ویروس مزرعه ،به عفونت با

اختصاصی ضد ویروس آنفلوآنزا ،نشــان داده

تشخیص پادتن هایی که علیه پروتئین های

یا در دسترس نباشند ،از آزمون  HIهم می

واکسیناســیون برانگیخته شــود مشخص و

ســامت پرنده و دستگاه ایمنی آن ،کیفیت

این ویروس پی ببریــد .چرا که ،آزمون های

می شــود که آن ها ،یعنــی در واقع گله ،در

 NPیا  Mتولید شده اند (به کمک تکنیک

توان برای تفسیر پاسخ پادتن موجود در سروم

مشــاهده ی عیارهای بیش از آن ،به عنوان

پرورش و تغذیه و تنش های محیطی هستند

ِ
ســرولوژیک معمول قادر نیستند بین پادتن

مواجهه با ویروس آنفلوآنزا قرار گرفته باشد.

هــای  AGIDیــا  )ELISAبیانگر وقوع

پرندگان واکسینه شده استفاده نمود ،لیکن،

نشانه ای از مواجهه ی گله با ویروس مزرعه

که مســتقل از مقوله ی واکسیناسیون بوده،

حاصل از واکسیناســیون و پادتن حاصل از

در اصل ،این همان تفســیر کیفی است که

عفونت در آن ها خواهد بود.

در این موارد تفســیر نتایج آزمون با مواردی

(که اصطالحاً چالش نامیده می شود) تعبیر

امــا ،بر نتایج آن تأثیر تعییــن کننده دارند.

عفونت با ویروس مزرعه ،تفکیک قائل شوند.

به جای پرندگان واکســینه شــده ،در مورد

در روشــی دیگر ،می توان از راه تشخیص

که گله واکسنی دریافت نکرده است ،متفاوت

گــردد .در واقع ،مرزی کــه در این جا عبور

تنوع ایــن عوامل ،دلیل اصلــی فقدان یک

برای مقابله با این مشکل ،بایستی روش های

پرندگان نشانگر اعمال می شود.

ویروس آنفلوآنزای پرندگان در تلفات روزانه

خواهد بود .در صورت انجام واکسیناســیون،

از آن بــه عنــوان عفونت با ویــروس مزرعه

معیار مشخص برای مرزبندی بین عیارهای

پایش با توانایی شناســایی پرندگان آلوده در

در روش دیگر ،می توان به جای اســتفاده

بــه کمــک روش ایمنی آنتــی ژن کپچر یا

به دلیل این که انتظار برانگیخته شدن پاسخ

به حســاب آورده می شــود ،حداکثر مقدار

حاصل از واکسیناسیون و عیار چالش است.

جمعیت های واکسینه شده طراحی و اجراء

از آزمونی مانند  HIکه پادتن اختصاصی ضد

( rRT-PCRکــه این روش در گروه آزمون

حد عیارهــای مثبت وجود دارد ،با
پادتن تا ّ

عیاری است که ممکن است از واکسیناسیون

امــا ،این بدان معنی هم نیســت که ارائه ی

شــود .به عنوان مثال ،می توان اســتراتژی

پادگن  HAرا آشــکار می نماید ،از آزمونی

های آشکارســاز مســتقیم ویروس قرار می

یک تفســیر کیفی و بر مبنای عبور عیارها از

حاصل آیــد .اما ،همان طور کــه می دانیم

کمی در این موارد ،مطلقاً ممکن
یک تفسیر ّ

 DIVAرا نام برد.

استفاده نمود که پادتن اختصاصی ضد پادگن

گیرد) ،عفونت فعال به ویــروس آنفلوآنزا را

مرز مثبت ،نمی تــوان درباره ی مواجهه ی

میــزان برانگیختگی پاســخ پادتن متعاقب

نبوده و می بایســت از آن صرف نظر شــود،

یک روش ،اســتفاده از تعدادی پرنده ی

 NAویروس را آشــکار می ســازد .در این

تشخیص داد.

گلــه با ویروس مزرعه قضــاوت کرد .در این

واکسیناســیون ،به عوامل متعددی بستگی

بلکه برای تحقق شــرایط آن الزم است عیار

نشــانگر در گله است که هیچ گونه واکسنی

صورت ،اگر از واکســن ناهمسان (هترولوگ)

گله های واکســینه شــده را بدون پایش

کمی
مواقع ،الزم اســت عیارها مورد تفسیر ّ

دارد و همین مســئله ،دلیل اصلی برای عدم

پایه (باالترین عیاری که ممکن اســت در آن

علیــه آنفلوآنزا دریافت نکــرده اند .به دلیل

استفاده شده باشد ،که با ویروس مزرعه دارای

مناسب و کافی نمی توان فاقد ویروس آنفلوآنزا

کمی ،بدین معنی است که
قرار گیرند .تفسیر ّ

ارائــه ی یک عیار مشــخص بــه عنوان مرز

منطقه یــا مزرعه به واکسیناســیون مربوط

آن که واکســن های آنفلوآنزا در حال حاضر،

 HAمشابه و  NAمتفاوت است ،با کاربرد

محسوب کرد .پایش این گله ها از نظر حضور

کمیت و مقدار عددی عیارها درباره
بر اساس ّ

واکسیناسیون و چالش با ویروس مزرعه است

دانسته شود) قب ً
ال تعیین شده باشد .منظور از

واکســن های غیرفعال شــده یا کشته می

این آزمون می توان مواجهه ی گله با ویروس

ویروس آنفلوآنزا ،می بایســت تا زمان ارسال

ی عامل برانگیزاننده ی آن ها قضاوت گردد.

کمی هم،
و دلیل پیچیدگی و ابهام در تفسیر ّ

عیار پایه ،عیاری است که اوالً ،به تجربه ثابت

باشند ،از پرندگان واکسینه شده به پرندگانی

مزرعه را ،علی رغم دریافت واکسن نشان داد.

به کشتارگاه ادامه پیدا کند .اگرچه این کار،

در این صــورت ،تا محــدوده ای از عیار ،به

به همین مســئله مربوط می شود .چنان که

شده است که با واکسیناسیون ،دست یافتن به

که واکســن دریافت نکرده اند انتشــار نمی

بنابراین ،می توان گفت تشخیص پادتن های

در کشــورهای در حال توسعه ای که عفونت

حساب پاسخ واکسن گذاشته شده و مقادیر

پیــش تر هم بیان گردیده اســت ،در میزان

آن امکان پذیر است و ثانیاً ،در صورت رسیدن

یابند ،پــس ،این انتظار وجــود دارد که در

ضد  NAویروس مزرعه ،در پرندگان دریافت

طیور با ویــروس  H5N1بــا بیماری زایی

بیش از آن ،به چالش با ویروس مزرعه نسبت

پاســخ سرومی گله به واکســن دریافتی ،دو

به آن عیــار ،گله به دنبال مواجهه با ویروس

صورت عدم آلودگی گلــه با ویروس مزرعه،

کننده ی واکســن با  NAناهمسان ،بیانگر

زیاد ،انزوتیک بوده و واکسیناسیون به عنوان

حد و مرزها
کمیّ ،
داده می شود .برای تفسیر ّ

گروه عوامل اصلی تأثیرگذار می باشند .یکی،

آنفلوآنزای مزرعه (ویروس همسان) عملکرد

این تعداد پرنده ی نشانگ ِر واکسینه نشده ،در

وقوع عفونت در آن ها است (.)2

بخشی از برنامه های کنترل و پیش گیری در

به اندازه ی تفســیر کیفی مشخص نبوده و

عواملی هستند که مانند سن دریافت واکسن،

مطلوب خود را کم و بیش حفظ خواهد کرد.

برابر این ویروس به اجراء گذاشــته می شود،

معیاری جهانی و عرضه شــده توسط مراجع

دوز واکسن ،تعداد نوبت واکسیناسیون ،روش

تعیین چنین عیاری ،امــری کام ً
ال محلی و

امر ساده ای نخواهد بود (.)37

صاحب نظر نیز در این بــاره وجود ندارد .به

واکســن به کار
واکسیناســیون ،و حتی نوع
ِ

منطقه ای اســت و حتی بهتر است با انجام

کمی می بایست
طور کلی ،در یک تفســیر ّ

رفته ،به مقوله ی واکســن و واکسیناسیون

آزمایش های مکرر در دوره های متوالی برای

صورت انجام آزمون های سرولوژیک معمول

در روش دیگر ،در صورت تجویز واکســن

( )AGID، ELISA، HIدر مــورد آن ها،

های نوترکیبی کــه در آن ها تنها پروتئین

همواره عیار سرومی منفی نشان دهند .تنها

هماگلوتینین ویــروس آنفلوآنزای پرندگان،

خاص نام برده شــده
اما ،اگر آزمون های
ِ
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قرار دادن حضور پاســخ پادتن به عنوان یک

در صورتی در ســروم این پرنــدگان پادتن

بیان می شود (مانند واکسن ،)rFP-AI-H5

در باال ،در منطقه ی مورد نظر متداول نبوده

بیش ترین عیاری که ممکن اســت به دنبال

مربوط می شــوند و دیگــری ،عواملی مانند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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از این رو ،همان طور کــه قب ً
ال بیان گردید،

کاربردی و در دسترس ،اندازه گیری نمود .به

ایجاد محافظت علیه ویروس ،توان یکســانی

بیش تری برخوردار اســت .در مقایســه ی

شما نمی توانید در هیچ مرجع معتبری عیار

دلیل ارتباطی که بین ایمنی هومورال (سطح

ندارند .پادگنی کــه در بیماری زایی ویروس

بین این دو ،پادتن تولید شــده علیه پادگن

مورد انتظار از واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا را

پادتن های ســروم) و محافظت علیه ویروس

نقشــی بیش از بقیه ی پادگن ها دارد ،پس

 HAبیش از پادتن تولید شــده علیه پادگن

به عنوان یک معیار همه جا شــمول ،بیابید.

آنفلوآنزا وجود دارد ،اندازه گیری پاسخ پادتن

از مواجهه با دســتگاه ایمنــی پرنده ،تولید

 ،NAمحافظت کننده است .از تمامی مطالب

برخی تجربیات محلی حاکی از آن است که

برانگیخته شده در سروم پرنده ،که به شکل

پادتنی را برانگیختــه می کند که آن پادتن

گفته شــده می توان چنین نتیجه گرفت که

در صورت تنها یک نوبت واکسیناسیون علیه

عیار بیان می شــود ،را می توان معیار قابل

نیز در مقایسه با پادتن های تولید شده علیه

اگــر آزمونی ســرولوژیک ،بتواند پادتن های

تحت تیپ ایران ( ،)H9N2باالترین عیاری

نوبت عیارســنجی با آزمون  HIبه فاصله ی

از این روش برای تفکیــک عیارهای چالش

قبولی برای قضاوت نسبی درباره ی محافظت

ســایر پادگن های ویروس ،از توان محافظت

تولید شده علیه پادگن HAرا نشان داده و

که می توان به آن دست یافت ،عیار  4است.

حدود  10روز است .در این صورت ،چنان چه

از عیارهای واکســن استفاده نمود .لیکن ،در

علیه ویروس به حســاب آورد .می دانیم که

کنندگی بیش تری برخوردار اســت .در بین

اندازه گیری کند ،بیش از هر آزمون دیگری

در صورت پذیرش این عیــار به عنوان عیار

عیار مشاهده شده در اولین نوبت آزمون ،که

مواردی که طبق برنامه ای منظم و مستمر و

پروتئین های مختلف موجود در ســاختمان

 10پادگن شناخته شده در ویروس آنفلوآنزا،

می تواند در تفســیر محافظت ایجاد شده در

پایــه ،در مــواردی که گله تنهــا یک نوبت

قــادر به تفکیک آن از عیار چالش نبوده ایم،

با فواصلی نسبتاً کوتاه مث ً
ال یک ماه ،نسبت به

یک ویروس ،که از آن ها به عنوان پادگن نام

پادگــن  HAو پــس از آن پادگن  NAدر

برابر آنفلوآنزا (ویروس با  HAهمسان) مورد

واکسیناسیون را تجربه کرده باشد ،مشاهده

به واکسیناســیون مربوط بوده باشد ،با عیار

عیارسنجی گله ها اقدام شود ،احتمال چنین

برده می شــود ،نقش برابری در توان بیماری

بیماری زایی ویروس ،نقشــی بیش از سایر

اســتفاده قرار گیرد و آزمون  HIدقیقاً همان

ی عیارهای بیش از آن را ممکن است بتوان

مشاهده شــده در دومین آزمون که با فاصله

خطایی کاهش پیدا می کند.

زایی ویروس ندارنــد .به همین دلیل ،پادتن

پادگن ها دارند و طبیعتاً ،پادتن تولید شــده

آزمون است .به دلیل آن که در بیماری زایی

با چالش گله با ویروس مزرعه مرتبط دانست.

ای حدود  10روز از آزمون اول انجام می شود،

هدف اول از انجام یک آزمون ســرولوژی،

در مورد تفســیر عیارهایی که به عیار هدف

تفاوت چندانی نخواهد داشت ،اما ،درصورتی

مســتقیماً بــه مقوله ی تشــخیص بیماری

نزدیک هســتند ،یعنی تنهــا اندکی بیش از

که عیارهای مشاهده شده در آزمون اول ،به

مربوط می گردید که درباره ی آن به تفصیل

آنند ،بایستی با احتیاط رفتار نمود .با افزوده

چالش گله با ویروس آنفلوآنزای مزرعه مربوط

صحبت شد ،در حالی که ،محدوده ی کاربرد

شدن بر تعداد نوبت واکسیناسیون ،به دلیل

بوده باشــد ،به ویژه اگر مــدت زیادی از این

ســرولوژی در آنفلوآنزا نیــز ،مانند بیماری

افزوده شــدن بر متغیرهایی کــه بر تعیین

چالش سپری نشده باشد ،نتایج آزمون دوم،

نیوکاســل ،از مقوله ی تشــخیص گسترده

عیار پایه تأثیرگذار هســتند ،بر ابهام موجود

وقوع تفاوت قابــل توجهی تا چندین برابر را

تر اســت .به همین دلیــل در ابتدای بحث

در تعیین این عیار افزوده خواهد شــد .روش

نشان خواهد داد .همان طور که بیان گردید،

سرولوژی برای آن دو هدف تعیین گردید.

دیگــری که آن را نیز می توان به عنوان یک

چنان چه مدت زیادی از چالش گله با ویروس

هدف دوم؛ در مواردی که گله علیه تحت

کمی برای قضاوت درباره ی گله های
تفسیر ّ

مزرعه ســپری شده و عیارها به ثباتی نسبی

تیپ خاصی از ویروس آنفلوآنزا واکسینه می

واکســینه مورد اســتفاده قرار داد ،انجام دو

رسیده باشند ،ممکن است به سهولت نتوان

شــود ،این تمایل وجــود دارد که محافظت
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هر مزرعــه نیز به طور جداگانه تعیین گردد.

ایجاد شــده توسط واکسن را بتوان به روشی

های تولید شــده علیه این پادگن ها نیز در

علیــه آن ها نیز از تــوان محافظت کنندگی

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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ویــروس آنفلوآنزا هیچ پادگن دیگری به اندازه ی  HAنقش ایفا نمی

نباشد ( .)37ســروم بســیاری از گونه ها حاوی ممانعت کننده های

کند ،نتایج آزمون  HIبرای آنفلوآنزا ،بیش از بیماری نیوکاسل با سطح

غیراختصاصی است که ممکن است با ویژگی آزمون  HIو سایر آزمون

تشخیص تفریقی

در تاج ،چنین نشــانه ای دیده نمی شود .الشه ها در بیماری نیوکاسل
بسیار پرخون هستند ،به گونه ای که رنگ گوشت پرنده به گوشت گاو

محافظــت موجود در برابر ویروس مرتبط اســت .چرا که ،در ویروس

ها تداخل داشــته باشــد .به دلیل این که ایــن ممانعت کننده ها در

با توجه به دامنه ی وســیع نشــانه ها و جراحات ناشی از عفونت با

شــباهت پیدا می کند ،اما ،خون ریزی عمومی در الشه ها به وسعت

بیماری نیوکاســل  ،پادگن دیگری وجــود دارد (پادگن  )Fکه برای

برابر ویروس های خاصی فعال هســتند ،حضور آن ها مشکلی عملی

ویروس های آنفلوآنزای پرندگان در میزبان های مختلف ،تشــخیص

آن چیزی که در آنفلوآنزای حاد ممکن است وجود داشته باشد نیست.

بیماری زایی آن ،توانی بیش از پادگن  HAقائل هستند .به این دلیل

در آزمون های ســرولوژیک و شناســایی ویروس ها به شمار می رود.

قطعی بیماری نیازمند تکمیل هر چهار رکن تشــخیص ،با استفاده از

پاســتورلوز :وبای مرغان نیز از جمله بیماری هایی است که در

است که ارزیابی ســطح محافظت ایجاد شده به دنبال واکسیناسیون

بنابراین ،به منظور کاهش فعالیت این ممانعت کننده ها الزم اســت تا

روش های ویروس شناســی و سرومی اســت .بسته به آن که بیماری

اشــکال حاد ،ممکن است بروزی ناگهانی داشته و پیش از ظهور نشانه

علیه تحت تیــپ خاصی از ویروس آنفلوآنزا را می توان یکی از اهداف

ســروم ها پیش از آزمایش ،تحت درمان قرار گیرند ،اگرچه ،بعضی از

توســط کدام یک از تحت تیپ های ویروس آنفلوآنزا ایجاد شده باشد،

های بالینی با تلفات آشکار شود .اما ،در بسیاری از موارد ،واکسیناسیون

استفاده از آزمون  HIدر نظر گرفت .اما ،متأسفانه برای این منظور هم

درمان ها ممکن است به تغییراتی در پاسخ آزمایش منتهی شود .آنزیم

دارای نمود بالینی و ســیمای کالبدگشایی متفاوتی است .آنفلوآنزای

گله ها علیه این بیماری به درجاتی از ایمنی منتهی می شود که اگرچه

به دالیل متعددی ،هیچ معیار فراگیر و قابل اعتمادی در منابع مرجع

از بین برنده ی گیرنده ( )RDEو پریودات پتاسیم است ( ،)37دو ماده

حاد ،که در اثر فعالیت ویروس های آنفلوآنزای با بیماری زای زیاد ایجاد

ممکن است قادر به محافظت کامل گله و ممانعت از ابتالء به بیماری

آورده نشده است و این ،بدان معنی است که شما نمی توانید متعاقب

ای هســتند که به طور معمول برای از بین بردن این ممانعت کننده

می شود ،عموماً ماهیتی انفجاری دارد و ممکن است پیش از بروز نشانه

نباشــد و در نتیجه بیماری رخ دهد ،امــا ،آن اندازه در پرنده مقاومت

انجام آزمون  HIعیارهای حاصل از آن را با عیارهای معرفی شــده در

ها اســتفاده می شــوند .عالوه بر ممانعت کننده های غیراختصاصی

های بالینی ،با تلفات آشکار گردد .اهمیت این شکل آنفلوآنزا از جهت

ایجاد می کند که مانع از بروز بیماری به شکل انفجاری شود .بنابراین،

یک منبع مرجع مقایسه کنید و برای مثال ،نتیجه بگیرید که این میزان

هماگلوتیناسیون ،سروم ســایر گونه های پرنده مانند بوقلمون و غاز،

اقتصادی و نیز بهداشــت عمومی ،مطمئن ٌا به سرعت به کشف بیماری

در کم تر مواردی مرگ ،اولین نشانه ی بیماری خواهد بود .روند تلفات

عیار پادتن برای محافظت در برابر ویروس مورد نظر شما کافی هست یا

ممکن اســت با گویچه های سرخ مورد استفاده در آزمون  ،HIکه به

و تفکیک آن از بیماری های عفونی مشابه ،من جمله اشکال ولوژنیک

و افزایش آن نیز در پاســتورلوز ،به ویژه به دلیل همان ایمنی نسبی،

احتمالی در اختیار شما ،برخی یافته های تجربی است
خیر .تنها معیار
ِ

ماکیان تعلق دارند ،آگلوتیناســیون غیراختصاصی ایجاد کنند .در این

بیماری نیوکاســل یا پاســتورلوز حاد ،و بیماری های غیرعفونی مثل

بسیار آهسته تر بوده و از این نظر هم با آنفلوآنزای حاد متفاوت است.

که به دنبال واکسیناســیون و ارزیابی سطح محافظت عیارهای حاصل

حالت ،ممکن اســت ســطوح پایینی از فعالیت  HIنشان داده نشود.

مسمومیت ها ،گرمازدگی و محرومیت از آب خواهد انجامید.

برخی نشــانه های بالینی مانند دل دل زدن ،ســیانوتیک شدن تاج و
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واکسن های آنفلوآنزای پرندگان در عمل) بیش تر صحبت خواهد شد.

با گویچه های سرخ ماکیان قبل از انجام آزمایش مرتفع نمود .درعین

ظهور نشانه های بالینی ،در اشــکال بسیار حاد بیماری نیوکاسل نیز

دارد که دارای شباهت هایی با آنفلوآنزای حاد است ،اما ،در آنفلوآنزای

بین گونه های مختلف پرندگان ،از نظر پاسخ های ایمنی در آزمون

حال ،می توان برای حل این مشکل ،از گویچه های سرخ همان پرنده

وجود دارد ،اما ،به دلیل واکسیناســیون هــای مکرر در غالب مزارع و

حاد ،جراحات جلدی واضح در تاج و ریش و به ویژه پاها ،معیار خوبی

های سرولوژیک ،تفاوت های قابل مالحظه ای وجود دارد .برای مثال،

ای در آزمون  HIاســتفاده کرد که ســروم آن مورد آزمایش قرار می

دست یابی به ســطوحی از ایمنی ،امروزه از موارد بروز بیماری به این

برای تفکیک این دو بیماری به دست می دهد .ریزش فراوان موکوس

در بوقلمون و قرقاول ،عیار پادتن های تولید شده علیه پادگن NPبه

گیرد ()37

شــکل ،به مقدار زیادی کاسته شده است .درعین حال ،در آنفلوآنزای

چســبناک با ویسکوزیته ی باال از دهان ،از دیگر نشانه هایی است که

طور کلی باالست ،ولی همین پادتن ها در اردک ممکن است شناسایی

حاد ،فراوانی نشــانه های عصبی احتماالً از بیماری نیوکاســل کم تر

در پاستورلوز وجود دارد و می تواند برای تفکیک بالینی این دو بیماری

نشــوند .این ،به معنای عدم تولید چنین پادتــن هایی در بدن اردک

است .شــکل گیری جراحات جلدی بر روی تاج و ریش و پا ،به دلیل

مورد استفاده قرار گیرد .در کالبدگشایی ،هر دو بیماری ماهیتی خون

نیســت ،بلکه این پادتن ها در اردک نیز ممکن است مانند سایر گونه

فعالیت ویروس آنفلوآنزای با بیماری زایی باال در بافت های جلدی است

ریــزی دهنده و نکروتیک دارند .خون ریزی ها به ویژه در کانون های

ها ســاخته شــوند ،ولی آزمون متداول  HIقادر به نشان دادن آن ها

و در بیماری نیوکاســل ،جز در مورد برخی ســویه ها آن هم بیش تر

لمفاوی و محل تجمع لمفوســیت ها مثل کانون لمفاوی وابســته به
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از آن به دست آمده اند .در این باره ،در مبحث واکسیناسیون (کارآیی

این فعالیت هماگلوتینینی را می توان به وســیله ی درمان ســروم ها

بیماری نیوکاسل :اگرچه ،احتمال بروز انفجاری بیماری پیش از

ریش و حتی برخی نشــانه های به ظاهر عصبی در پاســتورلوز وجود

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

پلک ،لوزه های ســکومی ،پالک های پایر ،طحال و تیموس در این دو

میشود .در موارد مشكوک ،بايستی ،ميزان منواكسيدكربن در حالیکه

بروز مسمومیت ،اخذ تاریخچه و کشف منشأ مسمومیت اهمیت زیادی

توزیــع آب به ویژه در انواع آب خوری پســتانکی امکان وقوع آن کم

بیماری مشابهت هایی با یکدیگر دارد .برای اطمینان از قضاوت صحیح

هواكشها خاموش هســتند ،در نقاط مختلفی از ســالن اندازهگيری

دارد ،اما ،در کنار آن ،نبود برخی نشــانه های بالینی مشــخص مانند

نیســت ،یکی دیگر از دالیل بروز مرگ های ناگهانی بدون نشــانه ی

و تفکیک درست آنفلوآنزای حاد از پاستورلوز ،این ضرورت وجود دارد

گردد .كربوكســی هموگلوبين ،نيز میتوانــد در خون پرندگان درگير

جراحات جلدی در تاج و ریش و پاها ،می تواند به تفکیک مسمومیت

بالینی خاص است و از این نظر ،احتمال آن وجود دارد که با آنفلوآنزای

که به نشــانه های بالینی و جراحات کالبدگشــایی بسنده نکرده و از

ســنجيده شود .مقادير  ،70 PPMمنواكســيدكربن ،در پنهايی كه

از آنفلوآنزای حاد کمک کند.

حاد شــباهت هایی داشته باشــد .وجود زخم در پیش معده ،یکی از

پاراکلینیک استفاده شود .کشت و جداســازی پاستورال مولتوسیدا و

ميزان باال و مكرر آســيت ناشی از افزايش فشــار ريوی و ناكارآمدی

گرمازدگی :تنش گرمایی ،به ویژه هنگامی که پرندگان در آب و

آشکارســازی ژنوم ویروس آنفلوآنزا با اســتفاده از روش های ملکولی

600 PPM

هــوای مرطوب در معرض دماهای خیلی زیاد قرار گیرند ،می تواند به

بطن راســت را نشــان میدادند ،ثبت شده است.

معمول ترین نشــانه هایی است که در الشه های تلف شده از تشنگی
ممکن است مشاهده شود.

و نیز آزمون های ســرولوژی ،امکان تفکیک قطعی این دو بیماری را
فراهم می نماید.
مســمومیت ها :در مواردی ممکن است مسمومیت های با منشأ
غذا ،آب و یا حتی هوای تنفســی (به دلیل گازهای حاصل از احتراق
ناقص سوخت در گرم کننده ها یا نشت گازهای سمی به هوای تنفسی
پرنــدگان) به بروز تلفــات ناگهانی در مقادیر زیــاد و بعضاً تا %100
جمعیت گله منتهی شود .در این حالت ،ظهور انفجاری بیماری ،بدون
نشــانه ی بالینی مشخص ،ممکن است با شروع تلفات آنفلوآنزای حاد
شباهت پیدا کند .مســمومیت با منواکسید کربن  ،از مهمترين موارد
مســمومیت تنفسی است که به دلیل تلفات فوق العاده زیاد و ظهوری
ناگهانی ،ممکن است در ابتدا با آنفلوآنزای حاد اشتباه گرفته شود .اين
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ايجاد میشــود .مسموميت با مونواكسيدكربن ،در سالنهايی كه فاقد

مقادير  2000-3600 PPMآن ،برای مدت  1/ 5-2ســاعت ،كشنده

حاد منجر شود .وجود سابقه ی افزایش زیاد دما در تاریخچه ی بیماری

بیماری زایی کــم ،مانند ویروس ایران ،به دلیــل غالب بودن ماهیت

تهويهی كارآمد هستند و يا پرندگان در معرض دود حاصل از احتراق

است ( .)11دسترسی اتفاقی گروهی از پرندگان به سموم موش کش یا

و فقدان نشــانه های بالینی معروف مانند جراحات جلدی ،در تفکیک

تنفســی بیماری ،این احتمال وجود دارد که نشانه های بالینی و حتی

منابــع گرمكننده و به ویژه گازســوز قرار می گيرنــد ،اتفاق میافتد.

حشره کش ها ،مانند نیکوتین سولفات ،وارفارین و غیره ،ممکن است

این دو از یکدیگر کمک کننده است ،لیکن در نهایت ،این بررسی های

جراحات کالبدگشــایی ،با آن چه از دیگر بیماری های تنفسی انتظار

خوابآلودگی ،تنفس دشــوار ،و عدم تعادل ،از نشانههای مسموميت

به مرگ ناگهانی یا بروز نشــانه هایی مانند خون ریزی عمومی منتهی

آزمایشــگاهی است که می تواند تفکیک قطعی آنفلوآنزا از گرمازدگی

می رود مشابهت داشته باشــد .اما ،در سطح مزارع ما بیماری حاصل

با منواكسيدكربن است .اسپاســم و تشنج ،ممكن است ،قبل از مرگ

شــود ( )11و از این نظــر ،در زمان و مکان هایی کــه نگرانی از بروز

را امکان پذیر کند.

از همین ویروس از نظر شــدت ،به دو دلیل مهم ،که یکی به ویروس و

وجود داشــته باشد و پس از مرگ ،خون به رنگ قرمز روشن مشاهده

آنفلوآنزای حاد وجود دارد ،شــک وقــوع آن را موجب گردد .در موارد

تشــنگی :محرومیت اتفاقی از آب ،که به دلیل نقص در سیستم

دیگری به میزبان مربوط می شــود ،با نشانه های بالینی متغیری بروز
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گاز ،بسيار سمی است و در اثر احتراق ناقص سوخت ،در گرمكنندهها

منواكســيدكربن ،برای  30دقيقه باعث ديسترس تنفسی میشود .و

تلفات زیاد با نشــانه هایی بعضاً شبیه به برخی نشانه های آنفلوآنزای

در مــورد بیمــاری حاصل از فعالیــت ویروس هــای آنفلوآنزای با

62

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

63

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

می کند و لذا ،ممکن است تشخیص تفریقی

تفاوتی را موجب مــی گردند .عواملی که به

شرایط پرورشی نسبتاً مناسب بروز می نماید،

حدت بیش
پرورش نامناسب تر بروز نماید ،از ّ

و پالک های نکروتیــک در روده ها ،اگرچه

در گله انتشــار می یابد و در اشکال انزوتیک

آن با بیماری های مختلفی ضرورت پیدا کند.

واکسیناسیون مربوط می شوند (سن دریافت

ممکن اســت در ابتدا با نشانه های تنفسی

تــری برخوردار خواهد بود .در این شــرایط،

ممکن اســت در هر دو بیماری وجود داشته

تنها حدود  %5گله را مبتال می کند .در اشکال

می خواهیم بگوییم که شما ممکن است در

واکسن ،روش و تعداد دفعات واکسیناسیون،

خفیفی مانند آن چه از بیماری نیوکاســل

نمود بالینی بیماری و جراحات کالبدگشایی

باشــند ،اما احتماالً ،وفور آن ها در اشــکال

اپیزوتیک الرنگوتراکئیت ،حالت خاص نفس

مزرعه ی خــود ،همین آنفلوآنزای ایران را با

دوز واکســن ،احتماالً نوع واکسن) ،عواملی

ناشی از ویروس های لنتوژن ،مایکوپالسموز

آن ،به دلیل برخورداری از شدت بیش تر ،به

گوارشی بیماری نیوکاسل بیش از آنفلوآنزای

کشیدن با گردنی کشیده و بلع هوا و متعاقب

حدت های بسیار متنوعی (به صورت خفیف
ّ

که به ســامت دستگاه ایمنی پرنده ،که می

یا حتــی کالمیدیوز انتظار می رود ،آشــکار

برونشیت عفونی و بیماری نیوکاسل شباهت

ایران است.

آن پرتــاب موکوس خون آلود ،به تفکیک دو

ترین بیماری تنفســی تا یک بیماری بسیار

بایست به واکسن پاسخ دهد ،ربط دارند (ابتالء

شود .در چنین مواردی ،ممکن است با اتکاء

پیدا می کند .اگرچــه ،تفکیک این بیماری

برونشــیت عفونی :در برونشــیت عفونی،

بیمــاری کمک می کند .در کالبدگشــایی،

حاد و کشــنده) مشاهده نمایید ،و از این رو،

به بیماری های ســرکوب کننده ی ایمنی،

به نشانه های بالینی و جراحات کالبدگشایی،

هــا از یکدیگر با اتکاء صرف به نشــانه های

صداهای تنفســی و حالتی شبیه به خورخور

وجود موکوس خون آلود در نای از جراحات

در تشخیص تفریقی آن نمی بایست تنها به

مواجهه با عوامل تضعیــف کننده ی ایمنی

نتــوان آنفلوآنزا را از این بیماری ها تمیز داد.

بالینی و جراحات کالبدگشایی صحیح نبوده

کــردن نمود بیش تری دارد ،در حالی که در

مورد انتظــار در این شــکل الرنگوتراکئیت

حدتی مشــابه با
چند بیماری خاص (که با ّ

مانند اســترس ،تغذیه) و عواملی که شرایط

در این صــورت ،الزم اســت از آزمون های

و نیازمند ارزیابی های پاراکلینیکی اســت،

آنفلوآنزا احتمال شنیدن صدایی جیغ مانند

اســت ،اما ،در آنفلوآنزا هم ممکن است خون

آن چه شما از آنفلوآنزا انتظار دارید بروز می

عمومی پرورش را شــامل می گردند (سطح

پاراکلینیکی اســتفاده شــود .گروهی از این

معذلک ،به تجربه تفــاوت هایی می توان از

بیش تر اســت .در کالبدگشــایی در هر دو

ریزی در نای وجود داشته باشد.

کنند) بسنده کنید .اولین دلیل که به ویروس

امنیت زیستی که خود بر میزان ویروس وارد

آزمون ها برای تأیید حضور ویروس بیماری

نظر این نشانه ها و جراحات ،بین آنفلوآنزا و

بیماری ،ممکن اســت کست های پنیری در

درگیــری با متاپنوموویــروس پرندگان و

مربوط می شود این که ،شما در بین ویروس

شــده به مزرعه و نیز دیگر عوامل بیماری زا

نیوکاسل (تفسیر عیارهای پادتن اختصاصی

بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی قائل شد.

ریه ها دیده شود ،اما ،هنگامی که محدوده ی

سایر ســروتیپ های پارامیکسوویروس ها ،و

هــای متعلق به تحت تیپ  ،H9N2احتماالً

تأثیرگذار اســت ،چگونگــی مدیریت ارکان

آن با اســتفاده از یک آزمون ســرولوژیک)،

بیمــاری نیوکاســل :آنفلوآنزای ناشــی

حضور این کست ها منحصر به قسمت های

باکتری های مختلف نیز ممکن اســت نشانه

با پاتوتیپ های مختلفی ســروکار دارید ،این

مختلــف پرورش مثل دمــا ،رطوبت ،تهویه،

مایکوپالسما و کالمیدوفیال به کار گرفته می

از ویــروس های بــا بیماری زایــی کم ،که

قدامی ریه و در مجاری اصلی هوا باشد ،بیش

هایی مشــابه با آنفلوآنزای بــا بیماری زایی

بدان معنی است که در بین ویروس های این

نور ،بستر و )...مهم ترین عواملی هستند که

شــوند و گروهی نیز ،همان طور که در جای

آنفلوآنــزای ایــران در این گروه قــرار دارد،

تر به برونشیت عفونی و هنگامی که تا انتهای

کم ایجاد کنند و از این رو ،بایســتی حضور

تحت تیپ ،جدایه هایی وجود دارند که از نظر

باعث می شوند گله های طیور هنگام مواجهه

خود بیان شد ،برای تشخیص حضور ویروس

بیش تر ماهیتــی تنفســی دارد و به دلیل

ریه ها و پارابرونکوس ها ادامه پیدا کند ،بیش

آن ها مورد بررســی قرار گیرد .درعین لزوم

حدت و توان بیماری زایی با یکدیگر متفاوت
ّ

بــا دوز عفونت زای ویروس آنفلوآنزا ،از حیث

آنفلوآنزا مورد اســتفاده قرار می گیرند .شاید

فقدان نشــانه های عصبی ،کــه معموالً در

تر به آنفلوآنزا مشکوک می شویم.

تفکیک همه ی موارد گفته شده از آنفلوآنزا،
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حدت بروز
ممکن اســت با طیف متنوعی از ّ

از مطالب گفته شــده ،مجددا ً چنین نتیجه

 ،HIدر این مورد بتواند کمک کننده باشــد.

تفکیک می شود .در این جا نیز ،برای تفکیک

نشــانه های حاصل از آنفلوآنــزای با بیماری

زمــان آنفلوآنزا با هرکدام از آن ها و نیز دیگر

نماید .دومین دلیل که به میزبان مربوط می

حدت بروز
می گیریم که تنوع در شــدت و ّ

بدیــن ترتیب ،با انجام آزمون  HIو تفســیر

مطمئن این دو بیماری از یکدیگر ،می بایست

حدتی اندکی بیش تر بروز
زایی کم ،وقتی با ّ

ویروس ها یا باکتری ها معمول است (.)37

شود این که ،گله های طیور هنگام مواجهه

آنفلوآنزای ایــران ،این ضرورت را ایجاب می

عیارهای به دســت آمده ،می توان در مسیر

از امکانات پاراکلینیک اســتفاده گردد .روش

می کند ،ممکن است به نشانه های بالینی و

با ویروس مزرعه ،از نظر ســطح ایمنی کسب

کند که در تشخیص تفریقی آن ،بیماری های

تشخیص درست حرکت نمود .در مواردی که

های ملکولی و آزمون های سرولوژی ،به ویژه

جراحات کالبدگشایی ناشی از الرنگوتراکئیت

شــده در برابر آن با یکدیگر مشابه نیستند.

مختلفی در نظر گرفته شوند .هنگامی که این

بیماری توسط پاتوتیپ های حادتر ویروس و

آزمــون  HIبرای این منظور قابل اســتفاده

عفونی شــباهت پیدا کنــد .الرنگوتراکئیت

عوامــل مختلفی وجــود دارند کــه چنین

آنفلوآنــزا در گلــه ای با ایمنی نســبی و در

در گله ای با سطح ایمنی کم تر و /یا شرایط

هســتند .زخم های موجــود در پیش معده

عفونی با سرعتی بسیار آهسته تر از آنفلوآنزا
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هستند و بنابراین ،بیماری حاصل از آن ها نیز

حساســیت به بیماری تفاوت داشته باشند.

ساده ترین و در دسترس ترین آزمون ،یعنی

بیماری نیوکاســل مشاهده می گردند ،از آن

الرنگوتراکئیت عفونــی :در برخی موارد،

بایستی دانست که مشــاهده ی عفونت هم
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تیپ  H5از طریق موتاســیون و نوترکیبی با

دودمان با تیپهای مختلف نورآمینیداز وجود

تیپ  H5N8و ویروسهای مرتبط آنفلوانزای

ســایر ویروسهای آنفلوانزای پرندگان ()AI

دارد و نوترکیبــی ویروسهای این دودمان با

پرندگان با هدف تعیین نحوه و مسیر انتشار

در طیور و در پرندگان وحشــی ،خصوصیات

شش تحت تیپ مختلف نورآمینیداز ()NA

این ویروسها به سراسر جهان ،مطالعاتی بر

جدیدی پیدا کردند .در ســالهای  2005و

گزارش شده است؛ و انواع مختلف ویروسهای

روی خصوصیات ژنی ویروسهای جداسازی

 2006ویروسهــای  H5N1در طول تنها

متعلق بــه این دودمان در یــک زمان واحد

شده از طیور و پرندگان آزادزی و مسیرهای

چند ماه از آســیا به اروپا ،آفریقا و خاورمیانه

شاید در یک منطقه بهشکل همزمان در حال

پــروازی پرندگان مهاجر انجام داده اســت؛

انتشــار یافتند .گرچه انتشار ویروس در این

گردش باشند (8و .)9تمایل ویروسهای این

همچنین ،ســوابق تجاری کشــورهای آلوده

مقطع به جابهجایی طیور عفونی ،محصوالت

دودمان برای ایجاد تحت تیپهایی جدید و

بــه این تحت تیپ و دادههای اپیدمیولوژیک

طیور یا مواد آلوده بــه  HPAIارتباط داده

دارای توان انتشــار گسترده و سریع بهعنوان

واگیریها در کشورهای درگیر مورد بررسی

شد ،مشاهدات متعددی در این سالها نشان

یک نگرانی مهم در سطح جهانی مطرح است.

قرار گرفته است (.)11

داد که شــاید پرندگان وحشی مهاجر نیز در

ویروسهای متعلق به تحت تیپ H5N8

بررســیهای فیلوژنتیک اولیــه از طریق

انتشــار ویروس به نواحی غیر آلوده دخالت

از  HPAIواگیریهــای گســتردهای را در

ارزیابــی توالــی ژن  HAدر ویروسهــای

داشته باشند (.)6

طیور جنوب کشــور کره از زمســتان سال

متعلق به دودمان  2.3.4.4انجام گرفت .این

ویروسهای تحت تیــپ ( H5N8حامل

 2013تــا  2014ایجاد کردند و در ادامه این

ویروسها بین ســالهای  2004تا  2015از

ژنهایــی از تحت تیپ  )H5N1برای اولین

ویروسهــا به ژاپن اروپا و آمریکای شــمالی

طیور و پرندگان مهاجر جداسازی شده بودند.

در سال  ،2014ویروسهای فوق حاد متعلق به تحت تیپ  H5N8آنفلوانزای پرندگان واگیریهای شدیدی را در طیور

بــار در بازارهــای فروش پرنــدگان زنده در

انتشــار یافتند و در این کشــورها واگیریها

از ســال  2004تــا  2012ویروسهای این

قارههای آســیا ،اروپا و آمریکای شــمالی ایجاد کردند (1و .)3این اولین بار بود که پس از سال  2005یک تحت تیپ واحد

کشــور چین و در ســال  2010مشاهده و

را بین پاییز ســال  2014تا بهار سال 2015

دودمان بهصورت غالب در شرق آسیا (چین)

از ویروسهای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ( )HPAIدر یک محدودة بســیار وســیع جغرافیایی انتشــار مییافت و اولین

شناسایی شدند ( .)1در واقع این تحت تیپ

ایجاد کردند .با اینحال ،مشخص نیست که

در حال گردش بودند؛ و تنها موارد اندکی از

بار بود که یک ویروس  HPAIاز آســیا و اروپا بهشــکل مستقیم به آمریکای شمالی انتقال مییافت .سرعت و گستردگی

حاصــل نوترکیبی بیــن ویروسهای تحت

به چه روشی این ویروسها با این سرعت به

انتشــار این ویروسها به جنوب شرقی آسیا

انتشــار ویروسهای این تحت تیپ ،ســؤاالت بسیاری را در ارتباط با مکانیسم انتشار آنها در پی داشت .بر اساس مطالعات

تیپ  H5N1و دیگــر ویروسهای در حال

سراسر دنیا انتشار یافتند .گرچه نظریههایی

مشاهده شــده بود .در طول این دورة زمانی

فیلوژنتیک ژن کد کننــدة گلیکوپروتئین هماگلوتینین ( )HAدر ویروسهای این تحت تیپ از موالید ویروسهای تحت

گردش در شرق چین بود که در حال حاضر

در این رابطه ارئه شــده است (1و2و3و)10؛

پرندگان اهلی راستة انســری فورم از قبیل

تیپ( H5N1سویة  A/Goose/Guangdong/1/1996که برای اولین بار درچین و درسال1996جداسازی شده بود)

بهعنــوان تحت تیپ  H5و دودمان 2.3.4.4

هیچ گونه بررســی جامع جهانی در ارتباط با

اردک و غــاز بیشــترین نقش را در انتشــار

تعیین شده است ( .)5پس از این اتفاق ،ویروسهای  HPAIاز تحت تیپ  H5N1در جمعیتهای طیور بسیاری از کشورها

از ویروسهای  HPAIطبقهبندی میشوند

راههای احتمالی انتشار این ویروسها صورت

ویروس داشتند؛ گرچه ،ماکیانسانان اهلی از
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اندمیک شدند؛ و در ادامه ،ویروسهای تحت

(1و .)7احتمــال ترکیــب ویروسهای این

نپذیرفته بود .اخیرا کونسرسیوم جهانی تحت

نقش پرندگان مهاجر در انتشار جهانی
تحت تیپ  H5N8از ویروسهای فوق
حاد آنفلوانزای پرندگان ()HPAI
67
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کوتاه از قبیل اردک ماالرد نیز تا حدودی در این رابطه دخیل نشــان

کشور کره معرفی شدهاند و این ویروسها را از مخازن تحت تیپ H5

 2014و آگوست  2014نشان داده اند .همچنین شواهدی از  4معرفی

داده نشــده است .آنالیز کیفی دادههای حاصل از ارزیابی واگیریها در

داده شدند.

فوق حاد در پرندگان آبزی اهلی در شرق آسیا (چین) دریافت کردهاند.

مجزای این ویروسها به ژاپن وجود دارد که زمان اولین معرفی فوریة

طیور تجاری در آمریکای شــمالی ،اروپا و ژاپن نشان داد که احتمال

برخــاف ژن  H5در ویروسهای متعلق به ســایر دودمانها ،که

البته باید در نظر داشــت که شــاید گردش ایــن ویروسها در دیگر

 2014تخمین زده شــده است و  3معرفی دیگر هم احتماالً در اکتبر

معرفی ویروسها از مســیر آب ،خوراک و طیور آلــوده ناچیز و قابل

عمدتاً بهشــکل  H5N1یافــت میشــوند؛ ژن  H5در ویروسهای

نواحی بهدلیل عدم پایش و نمونه برداری از چشــم ما دور مانده باشد.

و نوامبــر  2014اتفاق افتادهاند .توالی ژنی یکی از ویروسهای معرفی

چشمپوشی اســت .بهعالوه ،هیچگونه ارتباطی بین واگیریها در یک

 HPAIمتعلق به دودمان  2.3.4.4مکررا ً با دیگر تحت تیپها متحمل

دودمانهای متمایز و مشــخص دیگری نیز در جنوب کشور کره مورد

شده به ژاپن شباهت بسیار زیادی به توالی ویروسهای تایوانی ،روسی

کشور و واگیریهای دیگر کشورها (آلمان ،هلند ،انگلیس و مجارستان)

نوترکیبی میشود؛ و ژن  NAرا از تحت تیپهای مختلف ویروسهای

شناسایی قرار گرفته است؛ که احتماالً در نتیجة انتقال ویروسهای فوق

و اروپایی داشته است .همچنین ،از طریق انجام آنالیزهای فیلوژنتیک

از نظر تماس افراد انسانی ،تجارت حیوانات زنده ،خوراک و محصوالت

کم حدت آنفلوانزای پرنــدگان ( )LPAIدر هنگام چرخش همزمان

حاد تحت تیپ  H5از پرندگان مهاجر به دیگر پرندگان اهلی و وحشی

شــواهدی مرتبط با نوع میزبانانی که در معرفی این ویروسها به اروپا

حیوانی مشاهده نشده است .از طرفی ،بسیاری از مزارع طیور مبتال در

دریافت میکند .این اتفاق در مورد ( N5از سال  2006تا N2 ،)2010

ایجاد شــدهاند ( .)10یکی از این دودمانها عامل واگیریهای اروپا و

و آمریکای شمالی دخالت داشتهاند به دست آمده است .محتملترین

مناطقی قرار داشــتند که از نظر حضور پرندگان آبزی وحشی متراکم

(از سال  2008تا ( N8 ،)2012از سال  2010تاکنون) و اخیرا ً ( N6از

دومان دیگر مســئول ایجاد واگیریهای آمریکای شــمالی بوده است.

میزبانان برای معرفی ویروس به آمریکای شمالی پرندگان مهاجر طوالنی

بودند (آلمان ،هلند ،انگلیس ،ایتالیا و کانادا) .تماس مستقیم با پرندگان

ســال  2013تاکنون) مشاهده شده است ( .)8ارزیابیهای فیلوژنتیک

همانطور که قب ً
ال هم ذکر شــد نمیتوان احتمال حضور ویروسهای

پرواز شناخته شدهاند و نتایج مشابهی در مورد اروپا نیز به دست آمده

وحشی عفونی (ایاالت متحده) یا تماس غیرمستقیم با مواد آلوده (بستر،

نشــان داده است که بیشــتر ویروسهای نوترکیب در پرندگان اهلی

متعلق به این دودمانها را در سایر مناطقی که نمونهگیری از آنها انجام

است .گونههای متعدد پرندگان وحشی مهاجر که ویروسهای فوق حاد

چکمهها یا چرخ وســایل نقلیه) که از طریق تماس با مدفدع پرندگان

راستة انسری فورم بهویژه در پرندگان شرق آسیا (چین) و در محدودة

نشده است؛ نادیده گرفت.

تحت تیپ  H5N8از آنها جداسازی شده است در سیکلهای مختلف

وحشی آلوده شــدهاند؛ بهعنوان محتملترین شیوة انتقال ویروس به

زمانی  2004تا  2012تشکیل شدهاند؛ همچنین این بررسیها نشان

بررســیهای دقیقتر فیلوژنتیک تنها بــر روی توالی ژن  HAدر

مهاجرت خود (وابســته به زمان و مکان جغرافیایی) بهعنوان پرندگان

مزارع تجاری طیور در ایاالت متحــده ،آلمان ،هلند ،انگلیس و ایتالیا

دادهاند که جد مشــترک ویروسهای تحت تیپ  H5N8از دودمان

ویروسهای تحت تیــپ  H5N8از دومان  2.3.4.4با توجه به محل

مهاجر طوالنی پرواز محســوب میشــوند 5 .گونــه از  9گونه پرندة

شناخته شده اســت .البته در برخی از واگیریها (ژاپن و مجارستان)،

 2.3.4.4در ســال  2010تشکیل شده است .ویروسهای این دودمان

جداســازی ویروسها نشــان داد که این ویروسها در طول دو مسیر

مهاجری که در جنوب کره در فصل زمســتان مشاهده شدند پرندگان

منبع اصلی عفونت نامشــخص باقیمانده اســت .همچنین ،دادههای

بر اســاس توالــی ژن  HAبه دو تحت دودمان تقســیم میشــوند.

پروازی اصلی و طوالنی به سراسر دنیا انتشار یافتهاند (:)11

مهاجر طوالنی پرواز در فصول زمســتان و بهار هســتند .در آمریکای

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ( )FAOنیز در سالهای  2011تا

شمالی و اروپا نیز  2گونه از  4گونه پرندة مهاجر آلودة شناخته شده در

 2013در ارتباط با صادرات و واردات ماکیان و اردکهای اهلی زنده از

زمستان  ،2014-2015پرندگان مهاجر طوالنی پرواز در محل زمستان

کشورهای درگیر مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا خطر انتشار ویروس

(( )A/Duck/Jiangsu/K1203/2010 (H5N8میباشد .تحت

 )2از شــبه جزیرة کره به سمت شمال و سپس حرکت در راستای

گذرانی یا مهاجــرت پاییزی در نظر گرفته میشــوند .ویروس عامل

 HPAIاز جنوب کره به دیگر کشــورها از مسیر تجارت جهانی طیور

دودمــان بزرگتر و اخیر واجد ویروسهایی اســت که در جنوب کره و

شــرق و پس از آن حرکت به ســمت جنوب در طول سواحل شمال

واگیری در آپریل سال  2014در ژاپن (تحت تیپ  H5N8از )HPAI

مورد ارزیابی قرار گیرد .البته متاسفانه دادهای مربوط به تجارت طیور

بســیاری از دیگر کشورها در طول ســالهای  2014و  2015سبب

غرب آمریکای شــمالی و ورود به کانادا و ایــاالت متحده .با اینحال،

خصوصیات متفاوتی در مقایسه با ویروسهای عامل واگیری در اروپا و

زنده از کرة شمالی و مغولستان در شرق آسیا در  FAOموجود نیست.

شکلگیری واگیریهای  HPAIشدند .هماهنگ با یافتههای گذشته،

بررسیهای انجام شده دادهای در رابطه با انتقال این ویروسها از اروپا

آمریکای شــمالی داشته است .واگیری روی داده در ژاپن تنها واگیری

گرچه تمامی کشورهایی که بین نوامبر  2014تا فوریه  2015با تحت

مطالعات فیلوژنیک نشــان دادهاند که تحت تیپ  H5N8از HPAI

به آمریکای شمالی ارائه ندادهاند .بررسیهای فیلوژنتیک اولین حضور

روی داده بهشکل همزمان با واگیری بیماری در کرة جنوبی بوده است؛

تیپ  H5N8از ویروسهای  HPAIدرگیر شــدند در ســال 2013

تحت دودمــان کوچکتر که از نظر زمانی هم بــر تحت دودمان دیگر
تقدم داشته اســت واجد اولین ویروس شناسایی شده از این دودمان

 )1از شرق آسیا ،شبه جزیرة کره ،به سمت شمال و سواحل قطبی
قارههای آسیا و اروپا و پس از آن به سمت غرب (اروپا)؛
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جمله ماکیان و بوقلمون و پرندگان مهاجر دارای مســیرهای پروازی

بهوسیلة پرندگان مهاجر دارای مسیرهای مهاجرتی طوالنی به جنوب

این ویروسها را در آمریکای شمالی و اروپا به ترتیب سپتامبر یا اکتبر

و هیچ پرندة وحشی در این واگیری آلوده به HPAIو( )H5N8نشان

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

واردات ماکیان و اردکهای زنده را انجام داده

در آمریکای شمالی و اروپا منتقل شده است.

بودند ولی کرة جنوبی تنهــا صادرات تعداد

درک این موضوع و نقش برجستة پرندگان

محدودی ماکیان زنــده را گزارش کرده بود

مهاجر در انتشــار ویروسهای  ،HPAIنیاز

و هیــچ اردکی در این مقطــع زمانی از این

به ارتقأ تدابیر امنیت زیســتی و قطع ارتباط

کشــور صادر نشده بود؛ هرچند که نمیتوان

پرندگان وحشــی مهاجــر با مــزارع طیور

احتمال تجارت غیرقانونــی این پرندگان در

تجاری را بیــش از پیش مــورد تأکید قرار

طول مرزها را بهصورت کامل نادیده انگاشت.

میدهد .اما راهکارهایی مثل حذف و کشتار

درهرحال ،بر اســاس این دادهها غیرمحتمل

پرنــدگان مهاجر یا زهکشــی و ضد عفونی

به نظر میرسد که تجارت بین المللی طیور

آب تاالبها بهدلیل ســرعت و گســتردگی

زنده نقش برجســتهای در انتشار گسترده و

بسیار فراوان انتشــار این ویروسها به هیچ

دور دست این ویروسها ( H5N8فوق حاد)

وجــه راهکارهایی معقول و عملی نیســتند.

در سالهای  2014و  2015بر عهده داشته

نقــش بالقوة پرندگان وحشــی در گردش و

است.

انتشــار ویروسهای آنفلوانزا شاید بیانگر نیاز

پیک مهر شماره هفتم پاییز 95

منبع متفاوت داده ،نشــان داد که راه اصلی

مناطق تولید مثلی مشترک پرندگان مهاجر

انتشار گســترده و دور دســت ویروسهای

آبزی که از نواحی زمســتان گذرانی مختلف

 H5N8به احتمال زیــاد از طریق پرندگان

میآیند باشد .پایش پرندگان مهاجر در طول

مهاجــر طوالنــی پــرواز آلوده بوده اســت.

مســیرهای مهاجرتی خود در اروپا ،آســیا و

بهنحویکه ،ابتدا در بهار ســال  2014از کرة

آمریــکای شــمالی در راســتای آنالیز خطر

جنوبی یا سایر نواحی آلودة بدون نمونهگیری

اپیدمیولوژیک و فراهم ســازی هشــدارهای

در منطقه به سمت شــمال و مناطق تولید

اولیه و زودهنگام در مورد تهدیدات اختصاصی

مثلی پرندگان مهاجر انتقال یافته اســت؛ و

 HPAIبرای طیور و بهشکل بالقوه برای افراد

پس از آن در پاییز سال  2014از این مناطق

انسانی ضروری به نظر میرسد.
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در نهایت آنالیزهای انجام شــده بر روی 4
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