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چکیده
هر ساله با مهاجرت پرندگان مهاجر بین کشورهای مختلف طغیانهای آنفلوانزای فوق حاد در کشورهایی که این پرندگان به آنها
مهاجرت میکنند مشاهده میشود .افزایش طغیانهای این بیماری به علت خسارات اقتصادی شدید و اثرات آن بر سالمت عمومی،

نگرانی را در جوامع جهانی افزایش داده است .بیشتر گونههای پرندگان وحشی غیر آبزی به آنفلوانزای فوق حاد حساس بوده و به
دالیل مختلف از جمله پرواز آزادانه و تماس با طیور اهلی و در برخی موارد با طیور صنعتی ،مهاجرت برخی از گونهها و جابهجایی

بین کشورهای مختلف و تجارت و قاچاق آنها در سطح بینالمللی و تماس نزدیک به انسان به علت نگهداری آنها به عنوان
سرگرمی و یا تفریح ،اهمیت بالقوهای در اکولوژی ویروسهای آنفلوانزای فوق حاد دارند .بیشتر گزارشات بیماری در پرندگان

وحشی غیر آبزی ناشی از تحت تیپ  H5N1میباشد .کمترین حساسیت به ویروسهای آنفلوانزای فوق حاد در دو گونه کبوترها و
سارها مشاهده شده است و احتما ًالًال کمترین نقش را در اپیدمیولوژی این ویروس ایفا میکنند .در حالیکه سایر گنجشکسانان،

شاهینسانان و طوطیها به آنفلوانزای فوق حاد حساسیت باالیی دارند .در بیشتر طغیانهای گزارش شده از شاهینسانان و کالغ،

علت اصلی ابتال مصرف الشه پرندگان مبتال و یا مجاورت با آنها بوده است .علت اصلی حساسیت گونهها به ویروسهای آنفلوانزا،

وجود گیرندههای اختصاصی آلفا  2و  3در دستگاه تنفس و گوارش آنها میباشد .عالیم غالب مشاهده شده در پرندگان وحشی

غیر آبزی ،عالیم عصبی است و بیشترین غلظت ویروس در مغز مشاهده شده است .با توجه به حساسیت بیشتر گونههای پرندگان
وحشی غیر آبزی و به دلیل تعداد زیاد این پرندگان و تماس بین پرندگان مهاجر و طیور بومی و صنعتی و احتمال انتقال آلودگی به

سایر آنها و انسان ،در طراحی برنامههای مراقبت آنفلوانزا و در همهگیریها باید این پرندگان را نیز در نظر گرفت.

کلمات کلیدی :آنفلوانزای فوق حاد ،کبوترسانان ،گنجشک سانان ،شاهین سانان و طوطی سانان
* نویسنده مسئول :محمدحسین فالح مهرآبادی

ت ،آم زو ششش و ترووویج کشا رو زززی ،ته ار ننن ،ای ییران .تلفننن:
ی رازی ،سا امز ننن تحقیقات ت
ت واکسننن و سرمممسازی ی
ص بیماریها ای طی ییور ،موسسههه تحقیقات ت
آدرس :بخش تحقیق و تش یخ ص ص
 ، 70039 5 02634نمابر52194 5 02634 :

پست الکترونیکmhf2480@yahoo.com :
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مقدمه

در سالهای اخیر نگرانی راجع به رخدادهای آنفل یازناو
فوق حاد به دلیل اثرات زیانبار اقتصا تعنص رب نآ ید    
طی و رو یب تراجت

نننننن نالملل و نآ ی

ینچمه ن ارگن  ن  ی از       

احتمال انتقا  هب یرامیب ل ا سن ان ننن ننننن ،اف سا هتفای شیاز تتت تتتت.
بیماری آنفلوانزای پرن ت یاهسوریو طسوت ناگد ی آ پ   
آنفلوا  هداوناخ هب قلعتم ازنا سکیموترو و  هدیریو اداجی             
میشوددد .تقس حت یدنب می ت یت 

پپپپ پپپپپهاای وی ور سسسهای

آنفلوانزا بر اسا تنآ ود س یی یییژن س نیتولگامه یحط ین و 
نورآمینیداز میباشد .تا امروز در پرندگان  16تحت تیپ
 HAو  9تحت تیپ  NAشناسایی شده که )9* 16 ( 441
یکند.) 47 ( .
تحت تیپ مختلف را ایجاد م 
سا د یناهج تشادهب نامز ام   

    ) ،(OIEوی ور سس سها یی ی

آنفلوانزای پرندگان را بر اساس بیماریزایی در پرن ناگد
ب یازیرامیب اب پیتوتاپ ود هب یمو ی پ  ا نیی     

        ) (LPAIو

ی-
ویروسهای با بیماریزایی باال ) (HPAIتقسیمبن م ید یی یی
کند .تا به امروز کلیه ویروسهای با بیماریزایی باال متعلق
به دو تح پیت ت   

 H5و  H7میییباشددد ،اما حت مامت  ت    

تیپهای  H5و  H7ف اهنآ زا یخرب و دنتسین داح قو      
سها یازنآولفنآ ی   
بیماریزایی پایینی دارند ( .)2وی ور س س
پرندگان بطور بط یعی تعداد زیادی از پرندگان وحشی و
اهل یی ی ،عل وصخلا ی ص اگدنرپ  ن ار زاورپدازآ یزبآ            
ینمایددد .دو راس هت غازسا  نان (()Anseriformes
درگیر م 
مانن  د ارد هک اااا اااا ا ،غازهااااا ،و قوها و    
( )Charadriiformesمث س ناگدنرپ ل ا یلح       

سلیمسانا نن ننن
           

آنفلوانزای فوق حاد در طیور وحشی(  ) 38مشا دش هده   
در هد یط هه ه ههه هی گذش زورب ضرعم رد هراومه هت     

       

آنفلوانزای فوق حاد به دلیل ورود میلیونها پرنده مها رج
قرار داشته است .رخداد آنفلوانزای فوق حاد در کش رو
در سال  2006و سال  11 20در طی یموب رو    (  ،) 25سال
 51 20در طی یموب رو      (  ) 14و  61 20در طی یتعنص رو     
(  ) 16گزارش شده است.
بسیاری از پرندگان وحشی غی هب زین یزبآ ر زناولفنآ ا      
مبتال میشوند و بسیاری از ای نوگ ن هه هههها ولفنآ هب  ااااااانزای
ف ب تیساسح داح قو االیی دا نر دددد د ددددد دد .اهمی گدنرپ ت ان     
وحشی از دوجنبه قابل بررسی است .اول بسیاری از این
پرندگان به صورت آزاد پرواز ب شجنگ( هدو

کسا ان ننن،
کک کک

کبوترسانان) و در مناطق مختل ییاج هباج لاح رد ف     
هستند و در مناطقی که کشاورزی و پرورش طیور رونق
دارد ،ای گدنرپ ن ا ن ن یییی ی ییی ز حض وص رد و هتشاد رو رت       
رخداد بیماری این پرندگان از یکطرف در معرض اب الت
قرار داشته و از رگید فرط    م ممیتواننددد بیما نیب ار یر   
فارمها و حتی طیور بومی جابهجا نک  ن دد ددد .دوم نگه یراد
برخی از این طیور وحشی ب ونع ه ا تنیز هدنرپ ن ی  و  یا    
حتی ب گرس یار ر و یم

راکش     (مانن طوط د یی ییی-سانا ان و

شکاری-ها) و تماس نزدی  اب اهنآ ک ا سن ان      م ممیتوانددد
موجب انتقال بیماری به آنها و حتی از آنها ب هب ناسنا ه    
خصوص در مورد پرندگان شکاری گردد.
مواد و روش کار

در مطالعه حاضر ر ولفنآ یاهدادخ ا رد داح قوف یازن

  

( )shorebirdsب  نزاخم ناونع ه ا یاهسوریو یلص           

پرندگان وحشی غی وبک( یزبآ ر ت ناسر اننننننن ،ش راک یییهاا،

آنفلوانزا مطرح هستند.

گنجشکسانان و طوطیسانان) بررسی شده است.

هر سا یاهروشک نیب رجاهم ناگدنرپ ترجاهم اب هل        

نتایج

مختلف شاهد بروز آنفلوانزای فوق حاد در کش یاهرو ی
یکنن یتسه د ممممم  .در
که این پرندگان به آنها مها م ترج یی یی
این ب ین ام روشک نی زززز ززززز از سال

 2006ک دروم نیلوا ه    

راسته کبوترسانان ()Columbiformes

در این راسته انواع گونههای ک توب ررر ،فاخت میرک ای و ه    
قرار نراد  دددد د .گزار شش شه اای کم بط یگدولآ زا ی ی یع       

مروری بر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان3 ...

.) 1

مانند کرکس قرار دارند .ای هکنیا لیلد هب ناگدنرپ ن      

کبوترها به آنفلوانزای فوق حاد وجود دارد (ج لود

اولین گزارش مربوط به کشور هنگ کنگ میباشد که

الشه خوار بوده و از الش هیذغت هدش فلت ناگدنرپ ه      

در سال  2 00 2آنفلوانزای  H5N1از یک کبوتر جنگلی

میکنند و یا پرندگان بیمار را شکار میکننددد ،در خطر

) (Columba liviaمرده جدا شد (.)9

ابتال به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان قرار دارند .موردی

مهمترررین گ ولفنآ شراز ا هرتوبک رد داح قوف یازن اااا ااااااا،

متعددی از آنفلوانزای ف  داح قو د گدنرپ ر ا یراکش ن     

مرب صم روشک هب طو رر ررررر رر و تح تت پی     

 H5N1در سالل ل

 11 20بوده است .در این مطالعه در یک گله  50قطعهای

مشاهده شده است (جدول .)2
 2000اس هک ت     

اول رازگ نی شششش ششها ب طوبرم  هههههه هه سال   

کبوتر  1- 18ماهه کبوترها با عالیم عصبی ،اسهال سبز و

آنفلوانزای فوق حاد تحت تیپ  H7N3در قوش تی رپ ز   

     01روز  % 50تلفا نتشاد ت دددد دد .در

( )Peregrine falconدر امارات ( )33و در همین سال

م یط یناهگان گر

کالبدگشایی نیز احتقان اندامهاای داخل وصخ هب ی ص    

در ایتالیا از باالبان ( )Saker falconتح پیت ت   

ریهها و مغز مشاهده شد( .) 32

گزارش شد (  .) 31یکی از گزارشات مهم در این زمینه،

ق ،در بر  تاعلاطم یخ ت یبرج    
بر الخ ف گزارشات فوق ق
کبوترها مقاوم به آلودگی بط یعی بودند و عالی نیلاب م ی   
کم د ناشن ی ا ند د شقن و 

اهنآ    

       را ب ح ناونع ه ا نیلم       

خاموش عفونت بیان کردهاند(  .) 48در  19مطالعه تجربی

گزارش آنفلوانزای فوق حا  تحت د ت پی    
عقا  ب

H7N7

 H5N1از دو

(( ( )Crested Hawk-Eaglesدر سال   

 2004در
    

بلژیک است ک ات زا ه ییلن اچاق روشک نیا هب د ق هدش 

بودند .شناسایی بیماری در ای کدهدیم ناشن اهباقع ن ه     

        23م درو   

تجارت بین المللی و جابه جایی و قاچاق ای ناگدنرپ ن   

(  )%3/ 67مرگ مشاهده شد .در  13مطالعه (  468پرن )هد

میتواند نقش مهم و راشتنا رد ی یازناولفنآ شرتسگ     

هیچ یک از کبوترها تلف نشدند و تع ععداد کم میالع ی   

فوق حاد داشته باشددد (  .) 50ش گدنرپ فرصم و راک ا ننن نننن

بالینی را نشان داده و حت  لبق یخرب ی از هعلاطم نایاپ      

آلوده و یا تماس با سایر پرندگان آلوده نیز نقش مهمی

بهبود یافتند و در سایر مطالعات در اکثر م ای کی دراو    

در ابتالی ای راد ناگدنرپ ن دد ددد .مثا آ ل ننن تل ندش ف    01

از تعداد     726ک اهنت شیامزآ دروم رتوب

      H5N1ف لاس رد داح قو

 2008در

     

دو مورد تلفات مشاهده شد (.)1

شا هب التبم نیه

در سالهای اخیر نگرانی بابت نقش احتمالی کبوترها در

عربستارد ن

انتقال ویروسهای آنفلوانزا بین پرن و رجاهم ناگد ریاس    

یباشد(.)22
 )bustardمبتال به همین تحت ویروس م 

طیور و یا در زمان طغیانها انتقا یاهلحم نیب سوریو ل     

بیشتر گزارشا پیت تحت هب طوبرم هتسار نیا رد ت   

    

پرورش طیور افزایش یافته است .آخرین م نیا رد درو   

 H5N1و غالب عالیم و ضایعات مشا یالع هدش هده م    

زمینه نیز جداسازی تحت تیپ  H7N9با بیماریزایی کم

   

یباشد(.)1
از کبوترهای سالم در چین در سال  31 20م 

یها ا
راسته شاهینسانان  ،Falconiformesش راک ی ی
()Raptors

در راسته شاهینسانان پرندگان ش نام یراک ن وکلاف د ننن نننن،
قوش ،عقا ببب  ،شا و هجیلد و نیه گدنرپ ا شال ن هههه ههههه راوخ

مت رثا ااب س       

     

 38ه  هربو ((( ( Houbara

عصبی میباشد که نشاندهنده تمای هب سوریو رتشیب ل
بافت مغز در آنها سا  تت تتت .در همهههگی لاس یر   
آلمانن ن از  426پرن فلت یراکش هد

د هدش

 2006در

رررررررر ر  14پرنهد   

(شامل  12سارگپه و  2قوش) وی ولفنآ سور ا قوف یازن    
حاد     H5N1شناساش یی دددد د .در ای گدنرپ ن اب ن ا نیرتال       
غلظ دش تفای زغم تفاب رد سوریو ت ب و ا نیرتزر
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ضایعه آنسفالیت غی وب یکرچ ر ددد دددد .ع عیاض رب هوال ات    
عصب یی ی ،در پرن هدش فلت ناگد

بیشترین تعداد پرن د رارق هتسار نیا رد ناگد ارند هک    

ضا ن تاعی اشی از          

   

شامل پرندگان کوچک غیر آبزی مانند گنجشک ،سار

آنفلوانزا در کیسههای هوایی ،ریه-ها ،اویداکت ،قل ببب ،

و کالغ میییباش زناولفنآ یاهسوریو یژولوکا رد و د اا اا ااااا

پانکراس و غدد آدرنال نیز مشاهده شد .بر اسا جیاتن س   

اهمی لاب ت قققق قوه دارنددد .زیرا  یرایسب  ا زآ اهنآ ز ادا اب هن           

ای علاطم ن هههه هه ،عل گرم یلصا ت

گدنرپ نیا رد ان ننن ن ننننن نننن،

آنسفالیت بود( .) 51

در تمام فصول و در اکث ز یگدرتسگ اهروشک ر ی دا ی     

در مطالعه دیگری در یک شا هب التبم هدش فلت نیه

   

 H5N1در ژاپن در سال  2006نیز باالترین تیتر وی سور
در مغ زز ز ،نا و ی

 تالضع ا نی

جمعیتهای پرندگان اهلی و وحشی مخلوط میشوند و

هدنرپ ش نییعت دددددددددددد دد( .) 46

همچنین بارزترین عالیم کرکسهای تلف شده م هب التب   
 H5N1در بورکینافاسو تنگ و سفن ی

یالع م و یبصع    

دارن و د

سهااای آنفلوا داح قوف یازن
وریو هب سسسسسس س

زین         

حساساند بنا م هوقلاب تروص هب نیارب ییییی ییییییتوانن ببس د   
انتشار ویروسهای آنفلوانزای فوق حاددد در ب لخاد و نی   
مزارع پرورش ماکیان و یا بین پرندگان اهل یشحو و ی   
شوند .این پتانسیل بین گونههای مختلف فرق میکن و د

ضعف و نا وب تکرح رد یناوت ددد دددد (  .) 34عالم بلاغ ت   

ب گدنز لحم لثم نابزیم یاهروتکاف ه یییییییییییی یی ،حساس تی   

مشاده ه ب التبم هجیلد رد هدش  هههههههههه ه  H5N1در مص زین ر     

میزبان و الگوی دفع ویروس و ح یگتسب سوریو تد    

عالیم عصبی شامل ع داتسیا رد ییاناوت مد ننن نننن ،و کجی

دارد (.)5 ,2

گ وب ندر دددد د( .)8اما اهنیهاش رد  ی فلت 

ب التبم هدش ه            

اولین گزارش آنفل رد داح قوف یازناو رپ نیا ن اگد ن نننن نننننن،

 H5N1در امارات در سال  41 20ضایعه غال دهاشم ب ه   

مربوط به یک مطالعه گذشته نگر میباشد ک سوریو ه   

شده ،نکروز پانکراس بود( .) 36

آنفلوانزای فوق حاد  H7N1را از یک فنچ تلف شده در

در یک مطالعه تجربی بیشترین ع دهاشم مئال ه  هدش  در   
پرندگان این راسته عالیم عصبی از جمله ع و لداعت مد

تابستان  1972در آلمان جدا کردند .در آن زمان قناری-

هایی که در مکان مشترک با ای م یرادهگن چنف ن ی ییی ییییی-

عدم توانایی در پرواز بود که ناشی از تکثیر وی رد سور

شدند احتما ًالًال در اثر تماس تصادفی با فنچ بیما  هدش ر وو ووو

سیستم مغزی و نخاعی میباشد .در این مطالعه که جهت

ع مئال بی اشتهایی ،ورم ملتحمه و مرگ و میر باال نشان

بررس اسح ی س نمیا و تی یی یییی ییزای ب تبسن اهنوکلاف ی هههههههه هه

دادند ( .) 21

آنفلوانزای ف  صخشم تفرگ ماجنا داح قو ش نیا د        

بیشترین گزارشات آنفلوانزای ف  داح قو د رر ررر ای هتسار ن   

پرن زناولفنآ هب ناگد ای         H5N1بسیا اسح ر س نتسه  دددددد د.

ناشی از تحت تیپ  H5N1و مربوط ب هنوگ ه    کالغغغها ا

همچنین بر اساس نتایج حاصلههه ،اس رد نسکاو زا هدافت   

میباشد (جدول  )3که شاید علت اصلی آن الشه راوخ

این پرندگان ،عالوه بر اینکه موجب محافظت پرن ناگد

بودن آنها و تغذیه از پرندگان مبتال میباشدکه بیش رد رت

در برابر ویروس آنفل ش داح قوف یازناو د گرم زا و    

معرض ابتال و به تبع آن انتقال بیماری به سا ناگدنرپ ری   

آنها جلوگیری کرد ،میزان دفع وی روط هب زین ار سور    

قرار دارند.

قابل توجهی کاهش داد ( .) 28

برخی از گزارشات نیز نشان دهنده ابتالی این پرن ناگد

راسته گنجشکسانان ()Passeriformes

به علت مجاورت با دخر  اد رد یرامیب 

اگدنرپ ریاس ن      

میباشد .شناسایی ویروس  H5N1فوق حا د د ررر الشه 9

مروری بر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان5 ...

کالغ تلف شده در اطراف م بم عراز ت یازناولفنآ هب ال     
فوق حاد در سال

 11 20در منطقه جاوا شرقی اندونزی از ی کشجنگ ک   

 2004در ژاپن (  ) 37یاا اب کی یالت   

درخت  ی (( ( )Passer montanusدارای ع بصع مئال

گونه کالغ در سال  2004در ر دادخ  H5N1ف داح قو   

تورتیکولیس و ب سوریو ییاهتشا ی    

در پارک حفاظ ب نامزمه جوبماک شحو تایح ت ا       

( .) 45

درگی لگ یر هههههه هها ط ی ی  رو ا نآ فارطا یله

   ( )7و

      

 H5N1از  3زاغ ( )magpiesتلف   

جداسا سوریو یز     

 H5N1ج دش اد   

 Liu 01 20و همکارا وریو ن سسسس س  H5N1ف قو   

حاد را از گنجشکهای درختی ب رد ملاس رهاظ ه

تسا ان     

 Jiangsuجداکردند .در مطالع رد هدش ماجنا یبرجت ه

شده در اطراف یک مزرعه گوشتی مبتال ب ولفنآ ه ا یازن   
فوق حاد در ک لاس رد یبونج هر    

در سال   

یییی یی،

گنجش هک ا ب  ا فتسا ا  هد ا سوریو ز زا هدش ادج

 2005از جمل نیا ه   

                

موارد میباشد(  .) 27در همهگیری انفل داح قوف یازناو    

گنجشکهای درختی ب لاس رهاظ ه ممممممم  ،تلفات با  ال (( 90

 H5N8در سال  71 20در کشور ما نیز گزارش تلفات از

درصد) ژولیدگی پرها شرازگ ندش عمج مهرود و       

کالغها س ی ی  رد ها ا ناتس ا هفص ا زگ ن ا دش شر ه   

      

        

است(. )40

  

شد .درصد انتقال تماسی به پرندههههاای تلق حی

هدشن    25

درصد بود .در کالبدگشایی آدم ،ینوخرپ و یزیرنوخ   

عالیم بالینی و کالبدگشایی مشاهده شده در ای هتسار ن   

ری هه ه ،مخا هدهاشم کچوک هدور و هدعم شیپ ط

متنوع میباشددد .در همهههگی تایح تظافح کراپ یر     

شد( .) 30

وحش کامبوج بسیاری از پرن دنچ فرظ کراپ ناگد     

مطالعات تجربی نیز حاکی از حساسیت باالی پرن ناگد

ساعت بدون عالمت واضحی تلف شدند .برخی هم  1تا

یباشددد.
این راسته به ویروسهای آنفلوانزای فوق حا م د یی یی

ی ،باوخ
ییی ییییاش یاهت ی ی

 2روز بعد با الع  م ب ت

        

در مطالع یبرجت ه         Adrianusو همکارا ریو ن وس       

و یگدولآ

اسهال سبز تیره ،مشکل تنفس سسی و ا فلت یبصع لالتخ    

 H5N1ح و تد

شدند( .)7در مطالعه  Kwonو همکاران (  ) 2005ع مئال

ویروس در گنجشک و در سارها عفونت غیر کش و هدن

      

دفع طوالنی مدت وی دهاشم سور ه ش  ددد دددد .نتا هعلاطم جی   

آنفلوانزای فوق حاد  H5N1شامل نکروزهای متعدد رد 

         پرن ناگد   

کالبدگشا ز هشال رد یی ا گنه هدرم یاهغ ا عویش م      
پا رکن ا دبک ندش گرزب و س

حط و ا رد و ل     

هیس لوتاپوت و و لاحط زورکن زین یژ

       

زیرامیب ایی اب  الالالالالال ال و دف تدم هاتوک ع      

ف  یکاح قو ا وافت ز ت یز  ا سح رد د ا تیس
  

تیلافسنآوگننم           

کوچک خشکیزی (سار و گنجشک و ک تبسن )رتوب   
یباشد (.)2
به  H5N1م 

ت ،ل زو هه ههای   
مشا ده ه ش  دددد د .وی ض لحم زا سور ا اعی تتتتتت ت

در یک مطالعه ویروس  H5N1س هدنشک تنوفع بب    

سکومی و مدفوع این پرندگان جدا شد(  .) 27در بررسی

در فنچ و مرغ عشقها شد .بیش د تیساسح نیرت

 Khanو همکارا لاس رد شدالگنب رد ن

 11 20از دو

ها هار هار ی    ) (Taeniopygia guttataبا     00 1درصد   

Corvus

تلفات ظرف  5روز و با عالمت افسردگی و بی اشتهایی

 Macrorhbksبا ع مئال عدم توانایی اورپ رد  زز ززز ،ل زر ششش،

بود .در این پرنده ،پا غم رد سوریو نگد ززز زززز ،پا ارکن سسس،

گون غالک ه

       

اپیسوتت و سونا

Corvus

     

رر ررر فنچچچ-

Splendens,

یلوکیتروت سسسس س ،کان یی یبالیس و م

ندیبسچ     

طحال ،غده آدرنال ،تخمدان و حفره بینی شناسایی شد.

مواد دفعی اسهالی سفید رنگ به پرهاییی ا عقم فارط دد ددد،

در فنچ خانگی) (Carpodacus mexicanusهم عالوه

ویروس آنفلوانزای فوق حاد  H5N1جدا شد (  .) 23سال

بر ع مئال فوق و تلفات باال قبل از مرگ ،ع یبصع مئال   
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هم دیده شددد .ای هک دوب یلاح رد ن
گنجش ک

نیا وی رد سور    

  

(( ( (Passer domesticusب فیعض تروص ه       

تکثیر یافت و س بب

مرگ نشد ،ضایعات بافتی و پا نگد

اب رامیب هب الت ی شم  ا دیدرگ هده            ( .)7گزا رگید شر     
بیماری ،جداسازی ویروس  H5N1از یک طوطی بیمار
بیحال و دارای مشکالت تنفسی در سال

 2005توسط

ویروس در قلب و بیضه تعداد کمی گنجشک شناسایی

 Jialoو همکارانش بود .نکته قابل توجه در این مطالعههه،

شد .در این مطالعه در سارها ) (Sternus vulgarisه چی

آنالیز فیلوژنی ویروس بود که نشان داد تمام  8ژن این

عالم شم یتافلت و ینیلاب ت ا  دشن هده ووووووووووووووو ووو ع مئال    

ی -اروپایی و هدوب  هب     خوشه 9
ویروس از الین آس یای ی ی

ماکروس و کیپوک

یپوکسورکیم ک وووو وو پا  نگد ن یی ی ییی ز در

سها داجیا هب رداق هشوخ نیا ی       
تعلق دارد که وی ور س س

بافتها شناسایی نگردید .تمایل ویروس  H5N1ب تفاب ه   

عفونت در گونههای پستانداران هستند .جداسا نیا یز   

عصبی یک یافته تکرار شونده بود( .) 43

ویروس از طوطی اهمیت نقش احتمالی و تأثیر پرندگان

در مطالعه تجربی  Brownو همکا  نار ((  ) 2009ب یور ر

مبتال بر سالمت انسان و ماکیان را بیان میییکنددد(  .) 19در

یاهزود      

این راسته ویروس آنفلوانزای  H5N2با بیما یازیر ی مک    

 H5N1ف داح قو    ب و هدو

نیز در سال  2004از ینوناقریغ تروص هب هک یطوط      

 20گنجشک این پرندهههها یسب  ا اسح ر س هب 
کشنده و حتی پایین وی سور

ویروس را ه ولک مه و یناهد یقلح قیرط زا م ا یک       

وارد آمریکا شده بود جدا گردیده است(.)44

چندین روز پیش از شروع ع مئال بیماری دفع کردند .در

بیشتر مطالعات تجربی در  budgerigarانجا و هتفرگ م

نتیجه این گونه میتوانند نقش مهمی در انتشار وی ور س س
س

حاکی از حساسیت نسبی این گونه میباشددد .در مطالعه

 H5N1فوق حاد ایفا کنند( .)5در مطالعه تجربییی Hanو

 Perkins and Swayneدر سال  2003توانایی وی سور

همکارا  ن ((( (  )11 20وی ررر روس  H5N1ف رد داح قو       

 H5N1فوق حاد جدا شده از جوج لاس رد ه   

گنجشک ،موجب مرگ تمام گنجشکها ظرف  5روز

هن د گنک گ رررر ر ایجارامیب و تنوفع د یزادنچ رد یی   

شد ( .) 16

گون گدنرپ زا ه ا لمج زا ن هههههه ه  budgerigarبررس ش ی دددد د.

راسته طوطی سانان ()Psittaciformes

واگیری و تلفات باال با ع یبصع مئال    و ب و ییاهتشا ی

در این راسته ان نوگ عاو هه هههها طوط ی یی ییی ،کاسکووو ،م غر

عشق و ...قرار دارند .اولین گ طوط رد تافلت شراز ییی یییی-
سانان به عل ولفنآ ت ا اح قوف یازن دددد ددددد ،تل ندش ف    641
یطوط

(( ( )Alexandrine Parakeetب  تلع ه ابت  ال به         

آنفلوا یازن     H5N1در سال   

 2004در پا ظافح کر تتتت ت

حیوانات حیا م جوبماک رد شحو ت

یییی یییییباشددد .در این

طغیان علی رغم اینکه گونههای مختلف طوطیسا و نان
کبوترسانان در محل مشترک با نوگ  هه هههها گید ی رر ررر ق رار
داشتند ،تنها یک گونه طوطی مبتال شد و سایر گونههای
طوطی و کبوترها مبتال نشدند این در حا رد هک دوب یل   
سایر گونههای موجود در پارک تلفات باالیی ب تلع ه   

 1997در
     

افسردگی و مرگ ظرف  2روز در م هدهاشم قشع غر    
شد .در کالبدگشایی عالمت خاص  دشن هدید ی ا رد ام
بررس یپوکسورکیم ی ک ککک ک ،مغ و ز رکناپ ا تدش هب س   

  

     

دارای ضایعه بودند(  .) 43در مطالعه انجام گرفت طسوت ه   
 Isodaو همکارا  ن (( (  ) 2006نی زیرامیب ز ایی یی ییی ،گس شرت   
باو یتف

ئالع م رامیب  ی ن ا دج هس زا یش ا هی     

         H5N1در

 budgerigarبررس ش ی دد ددد .در ای هیادج ود شیامزآ ن     
ویروس موجب مرگ تمام  budgerigarمبتال ظ فر

5

روز شندد هک        3پرن زا هد     7پرن الع یاراد التبم هد یم       
عصبی بودند .ویروس از بافت مغز ،کبد ،کلیه ،کولون و
دستگاه تنفس پرندگان تلف شدهه ،ج ش اد دد ددد .پرن ناگد

مروری بر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان7 ...

        

تح اهنت هن موس هیادج شیامزآ ت میالع فلت و ا یت      

نداشته ،بلکه تیتر سرمی آنها نیز تغییری نداشت و آنتییی-

تجربی بیان داش طوط هتسار هک دنت یییی یییییسا دننام مه نان    
جوجهها و بوقلمونننها ب تنوفع هب ساسح  ا سوریو        
آنفلوا یازن     H5و  H7هس و دنت

ژن وی یاهتفاب رد مه سور     آنهاا شناسایی شن  دد ددد .این  
جدای وج رد ه ج هیگژیو نیمه مه نیچردلب و ه ا ار              

پرندگان س بب

داش تتت ت(  Kaleta .) 18و همکارا  ن ((( (  ) 2007در مطالعه    

یک هفته تلف میشود ( .) 20

نیا رد اهسوریو نیا         

بیماری شدید شده و پرن بم هد ت فرظ ال    

جدول  :1گزارش رخدادهای تحت تیپهای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در راسته کبوترسانان به تفکیک کشور و سال بروز
نام کشور

سال گزارش

گونه پرنده مبتال

هنگ کنک

2 00 2

کبوتر جنگلی

2006

کبوتر

ترکیه

2006

کبوتر و قمری

نیجریه
رومانی

2006

کبوتر

مصر

11 20

کبوتر

تحت تیپ گزارش شده
H5N1

منبع
()9

H5N1

( ) 12

H5N1

()1

H5N1

() 38 ،3

H5N1

() 38 ،3

جدول  :2گزارش رخدادهای تحت تیپهای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در راسته شاهینسانان به تفکیک کشور و سال بروز
گونه پرنده مبتال

تحت تیپ گزارش شده

منبع

2000

قوش تیز پر ()Peregrine falcon

H7N3

()33

نام کشور
ایتالیا

2000

باالبان ()Saker falcon

H7N7

( ) 31

کامبوج

2003

عقاب ())crested serpent eagle

H5N1

()7

کامبوج

امارات

سال گزارش

2004

شاهین ()changeable hawk eagle

H5N1

()7

بل ژی ک

2004

عقاب ()Crested Hawk-Eagles

H5N1

( ) 50

هنگ کنگ

2004

باالبان ()Saker falcon

H5N1

()8

هنگ کنگ

2006

باالبان ()Saker falcon

H5N1

()8

هنگ کنگ

2008

باالبان ()Saker falcon

H5N1

()8

عربستان

2006

باالبان ()Saker falcon

H5N1

()8

ساحل عاج

2006

قرقی ()sparrowhawk,

H5N1

()6

آلمان

2006

H5N1

( ) 51

ژاپن

2007

شاهین

H5N1

( ) 46

بورکینافاسو

2006

کرکس ()hooded vultures

H5N1

( ) 34

نیجریه

2006

کرکس

H5N1

( ) 12

کویت

2 007

شاهین

H5N1

()8

دانمارک

سارگپه ()common buzzard

قوش ()peregrine falcon

2006

کرکس ،سارگپه و فالکون

H5N1

()4

عربستان

2008

شاهین

H5N1

( )2 2

بلغارستان

01 20

الشخور ()Common Buzzards

H5N1

( ) 35
()8

مصر

31 20

دلیجه معمولی ()common kestrel

H5N1

آمریکا

41 20

سنقر ()Gyrfalcon

H5N8

( ) 17

امارات

61 20

شاهین

H5N1

( ) 36

جدول  :3گزارش رخدادهای تحت تیپهای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در راسته گنجشکسانان به تفکیک کشور و سال بروز
نام کشور
آلمان

سال گزارش

گونه پرنده مبتال

1972

فنچ و قناری

ژاپن

2004

کالغ

کامبوج

2004

کالغ

ژاپن

2004

کالغ

ژاپن

2005

زاغ ()magpies

کره جنوبی

2006

گنجشک درختی
()Passer Montanus

دانمارک

2007

زاغ

هنگ کنگ

2007

کالغ ،گنجشک درختی و زاغ

ا ن د و ن زی

11 20

گنجشک

بنگالدش

11 20

کالغ

چین

01 20

گنجشک درختی

ایران

71 20

کالغ سیاه

تحت تیپ گزارش شده
H7N1
H5N1
H5N1
H5N1
H5N1

منبع
( ) 21
( ) 37
()7
( ) 49
( ) 27

H5N1

( ) 26

H5N1

()4

H5N1
H5N1
H5N1
H5N1
H5N8

()9
( ) 45
( ) 23
( ) 30
( ) 40
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بحث و نتیجهگیری

اولین گام در ایجاد عفونت آنفلوانزا ،شناخت و اتصاللل

ای دنریگ اب سوریو ن هههههههه هه اای میزبا لولس حطس رد ن       
میباشد .)1( .ویروسهای آنفلوانزا برای ورود به س ول للل
میزبان به گیرندههای اس یس دی ا افلآ کیل      2و  3متصل
این نوع گیرندهها هستند( . ) 24یکی از مهمترین شاخصه
حساسیت پرندگان به این ویروسها نوع گیرندهها ،توزیع
دادعت و یشراوگ     

سهاییی
طیور ،در مورد نقش آنها در اپیدمیولوژی وی ور س س
آنفلوا گن ازن رر رانیها د دوجو یدایز ی ا هتش سا تتت ت تتتتتت تتت .اما   
ویروسهای آنفل و دنراد ازناو

   

اونع هب ن نم نابزیم  ا بس       

برای ای هسوریو ن ا من یقلت  یییی یییییش رد یمک شقن و دنو

اهمیت راسته شاهینسانان نیز به دلیل مهاجرت برخی از
گونههای آنها و همچین الشهخوار بودن آنها و احتمال
مصرف الش هدش فلت یالتبم ناگدنرپ ه

یا میب  ار و      

راسته به آنفلوانزای فوق حاد میییباشددد .اف وم شیاز ا در   

     

بررسیها نشان میدهد ک اسح اهرتوبک ه س هب یمک تی

شدن پاها و پرها ای و سوریو هدولآ عبانم هب اهنآ ی

بررسیهای انجام گرفته نشاندهنده حساسیت باالی این

تعداد باال ،به دلیل پراکندگی جغرافیایی طاقن رثکا رد     
دنیا ب کیدزن سامت نینچمه و  ا

   

یش نو دد د.
ب رادهگن یمرگرس و حیرفت ناونع ه ی           م مم 

راسته کبوترسانان ک گ عونت رب هوالع ه ون ههههه ههههههای با و ال
سنا  ا یتح و ن

نظر گرفتتت ،انتقا کیناکم ل ی سوریو     

از طری هدولآ ق   

همچنین ارتباط تنگاتنگ این گونهها با انسانهاس هک ت   

یباشد.
آنها م 

ریاس   

که میتوان برای کبوترها در اپی ولفنآ یژولویمد ا رد ازن   

مصرف الشه آلوده توسط پرندگان دیگر میباشد(.)1

میشوند .بیشتر س گدنرپ هدور لایلتیپا یاهلول ا یاراد ن    

آنها در س لول هههای پوشش و یسفنت ی

آنفلوانزا از جمله در کشور ما ( ،)01 ،11تنها ار یشقن    

  

اپیدمیولوژی آنفلوانزای فوق حاد دارنددد(  ) 41و  .) 42به
دلیل زمان بسیار کوتاه و دوز پایین وی دش عفد سور ههه هههه،
کبوترها را میتوان به عن  نابزیم ناو ن و ییاه یرو یاهس     
آنفلوانزا در نظر گرفت که نمیتواننددد ساییر گونهههها ار 
آل ننک هدو دددد دد( )1عل دوبن ار رتمک تیساسح نیا ت          

شاهین سانان مبتال ب ولفنآ ه ا هدنهدناشن داح قوف یازن      
حساس بودن این گونهها بوده و با توجه به اینکه بسیاری
از گونههای شاهینسانان مهاجرت میکنند ،در گسترش
یتواننددد نق هتشاد ش     
بیما لخاد یر     و ب اهروشک نی     ممم 
باشند .از طرفی در بسیاری از کشورها ای رد ناگدنرپ ن   
قفس نگهداری میشوند و در تما  اب کیدزن س ا سن ان     
قرار رطخ و هتشاد 

میب لاقتنا ا سنا هب یر ا س و ن ا ری        

      

پرندگان در اسارت از جمله ماکیان را نیز دارند.
راسته گنجشک سانان ب اب عونت لیلد ه الالالال الالالالال ،ارتبا نیب ط   
فارمهای صنعتی و طیور بومی و حساسیت باالیی ک هب ه   
آنفلوانزای فوق حاد دارند نقش مهمی در اپی یژولویمد

گیرندههای آلفا  2و  3در سلولهای پوششی حلققق ،ناییی،

بیماری دارند .یکی از دالیل حساسیت ای نوگ ن هه هههها هب    

و  6در این نواحی م ممیداننددد .در آلوئولها دادعت هیر ی    

باش دد د Han .و همکارا  ن (( (  )11 20وج دنریگ دو هههه ههای   

برونش و برونشیلهای کبوتر و غالبیت گیرندههای آلفا 2
کمی و در رکتوم به وفور گیرندههای آلفا  2و  3دی هد
میشود و احتما ًالًال به همین دلیل ویروسهای آنفل هب ازناو   
خوبی در کبوتر تکثیر نم ممیکنددد(  .) 29بنا ع نیارب للی مغر
برخی از گزارشات از رخداد آنفلوانزا در ای ناگدنرپ ن   
(  ) 32و شناسا رب یمرس یاپدر یی خخخخخخخخخخخ ی ویروسهای   

ویروسهای آنفلوانزا وجود گیرندههههای  SAα2,3مییی-
 SAα2,3GALبا یز مکارت  ا فنت هاگتسد رد د س                
گنجش ر یتخرد یاهک ا شن  ا د ن ا ند دد ددد ددد ددد(  Franca .) 16و
همکاران (( (  )31 20نی جو ز و دنریگ د هههههه ههای     SAα2,3در
کسا نیتکل شور هب نان    
دستگاه تنفس و روده گنجشک ک
هیستوشیمی را نشان دادند .در ای علاطم ن هه ههه ،راس راس هت   

مروری بر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان9 ...

اروپایی کمترین بیان گیرنده  SAα2,3در نای و روده را

ب  یتعنص و یمو ا  ز طططططططططط رف دیگ ررر ر نق رد یمهم ش    

داشت به نحوی که در روده کوچ چیه هدنرپ نیا ک     

اپیدمیولوژی آنفلوانزای فوق حاد دارند و در برنامههای
  

گیرنده  SAα2,3یاف ن ت شش شششد ،شا  هب دی ه رد تلع نیم

مراقبت آنفلوانزا و به خصوص در همهگیریها نیا دیاب     

مطالعات سارها کمترین حساسیت را به آنفلوانزای ف قو

پرندگان را نیز در نظر گرفت.

حاد در مقایسه با دیگر گونههای این راسته نشان دادنددد.
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Abstract:Every year, the outbreaks of highly pathogenic avian influenza occurs when
migratory birds migrate to different countries.. Because of high economic losses and its
effects on public health, increase in the outbreaks of this disease,have increased concern in
global societies.Most of the non-waterfowl wild bird Species are susceptible to HPAI and for
various reasons, including free-range flying, contact with domestic poultry and in some cases
contact with industrial poultries, migrating some species and moving between different
countries, international trade, in some cases smuggling of them, andclose contact with
humans because of their maintenance as entertainment or as games bird, they arepotentialy
important in the ecology HPAI viruses. Most reports of this disease in the nonwaterfowl wild
birds are the H5N1 subtype. The least susceptibility to HPAI viruses has been observed in the
pigeon and starling spicies, and probably these spicieshavethe least role in the epidemiology
of these viruses. While other Passeriformes, Falconiformes and parrots are highly susceptible
to HPAI. In the most reported outbreaks in the Falconiformes and crows, the main causes of
the infection were using the carcasses of the affected birds or contact with them. The main
cause of the susceptibility of these birds to the influenza viruses is the presences of the alpha
2 and 3 sialic acid receptors in the respiratory and gastrointestinal tracts of them. The most
common signs that observed in these birds are neurologic signs and the highest viral
concentration has been observed in the brain.Due to the susceptibility of non-waterfowl wild
birds, and the large number of these birds and the close contact between migratory birds with
domestic and industrial birds and the possibility of transmission of infection to other birds
and humans, these birds should be considered in the designing of influenza surveillance
programs and in the outbreaks of HPAI.
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