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أوفلـىوـزا الطيـىر في اإلوسـان
يرجع العمماء أول تسجيل إلصابة اإلنسان بمرض األنفمونزا بصفة عامة إلى عام 555م ،و أول وباء
عالمي كان عام  5581م حيث انتشرت من قارة أوروبا إلى قارتي أسيا و أفريقيا .و حتى اآلن ال يعرف عمي
وجو الد قة متى انتقل فيروس األنفمونزا من الطيور لإلنسان .و لكن يؤكد العمماء أن في عامي – 5958
 5959أصاب وباء األنفمونزا ما يزيد عن  011مميون من البشر و أودى بحياة ما يزيد عمى 511 - 51
مميون من البشر وأغمب الظن أنو قد انتقل لإلنسان من الطيور.
يظير الوباء بصورة حا دة سريعة االنتشار في التجمعات البشرية مثل دور الحضانة و المدارس و الجامعات
و المستشفيات والمعارض .كما ينتشر المرض خالل فترة زمنية قصيرة قدرىا  3-5أسابيع و يستمر في
الظيور لمدة  4-3أسابيع أخرى حيث يصيب عادة من  %51-01من المعرضين لمعدوى .و تكون أعراض
اإلصابة أكثر حدة وأسرع انتشارا بين األطفال في عمر  54-5سنة ،وكبار السن فوق  65-61عاما ،و
المصابين بأمراض صدرية أو أمراض مزمنة.

تاريخ المرض:
ظيرت اإلصابة بمرض األنفمونزا بشكل وبائي خالل القرن الماضي في ثالثة أوبئة ضخمة وىي:
األنفمونزا األسبانية  H1N1بين عامي  5958و  5959الذي أصاب ما يزيد عن  011مميون من
البشر وأودى بحياة ما يزيد عمى  511-51مميون فرد.
األنفمونزا اآلسيوية  H2N2بين عامي  5957و  5958و قد أودى بحياة نحو مميون فرد.
أنفمونزا ىونج كونج  H3N2بين عامي  5968و  5969و قد أودى بحياة نحو مميون فرد.

في عام  ،5997كان سبب اإلصابة في ىونج كونج ىو انتقال فيروس األنفمونزا ) (H5N1من الطيور
لإلنسان و تسببت اإلصابة في وفاة  6أفراد من بين  58فردا أصيبوا بيذا الفيروس.
وفي عام  ،5999كانت اإلصابة في البشر بسبب الفيروس ) (H9N2في ىونج كونج.
في مارس عام  ،0113كانت اإلصابة البشرية بسبب الفيروس) (H7N7في ىولندا وتسببت في وفاة طبيبا
بيطريا اثر زيارتو لمزرعة دواجن موبوءة بأنفمونزا الطيور.
منذ ديسمبر عام  ،0113انتقمت أنفمونزا الطيور ) (H5N1إلى اإلنسان في جنوب شرق أسيا و تسببت
في وفاة  90فردا في فيتنام و تايالند و بعض الدول األخرى .و ال تزال منتشرة في العديد من الدول
(تايالند – كمبوديا – فيتنام – اندونيسيا – الصين – كوريا – اليابان – ماليزيا – العراق – فرنسا –
ألمانيا – ايطاليا – إيران – بمجيكا – قبرص – اليند – سموفينيا – المجر) و أحدث ىذه الدول ىي
(كازاخستان – تركيا – اليونان – رومانيا – كرواتيا – مصر).
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في عام  ،0115انتشر المرض في دول شمال أسيا و بعض الدول األوروبية و منيا (روسيا – أذربيجان –
تركيا – رومانيا – اليونان – المممكة المتحدة)
و قد أصبحت دول القارتين األفريقية و األوروبية معرضتين النتقال أنفمونزا الطيور إلييا عن طريق الطيور
المياجرة.

طرق العدوي في اإلوسان:
المخالطة بالطيور المريضة.
تناول الغذاء والمياه المموثين بزرق و إف ارزات الطيور المصابة.

استنشاق اليواء المموث بزرق و إف ارزات الطيور المصابة.
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أعراض مرض األوفلىوزا في اإلوسان:
حمى مستمرة.
رعشة.
التياب األنف و نزول إفرازات أنفية و عطس.
كحة جافة و التياب في الزور.
آالم في الصدر و العضالت و إعياء شديد.
ضيق في التنفس.
التياب رئوي حاد.
أعراض معوية تظير غالبا في األطفال فقط.
الوفاة.
تحدث اإلصابة بصورتيا الشديدة في األشخاص المخالطين لطيور
مصابة و القائمين عمي رعايتيا و تداوليا و في المجازر و المخالطين أو المعرضين لزرقيا وافرازاتيا  ،و
تستمر األعراض لعدة أيام.

طرق الىقاية ومىع اوتقال العدوي:
الغسيل الجيد لأليدي بالماء و الصابون و عمي فترات ،و يفضل استعمال المطيرات في الغسيل.
ارتداء المالبس الواقية قبل التعرض لمطيور أو زرقيا و إف ارزاتيا.
استعمال غسول مطير لمفم والزور.
تناول فيتامين .C
التحصين و استعمال مضادات الفيروس مثل األمانتادين ) (Amantadineو الريمانتادين
) (Rimantadineو الريالنزا ) (Relanzaو التاميفمو (Tamiflue).

العالج:
الراحة التامة في السرير.
شرب كميات كبيرة من السوائل.
تناول مسكنات األلم.
تناول خافضات الحرارة مثل األسبرين.
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استعمال مضادات الفيروس مثل األمانتادين ) (Amantadineو الريمانتادين
) (Rimantadineو الريالنزا ) (Relanzaو التاميفمو ).(Tamiflue
استنشاق عقار ) (Zanamivirيؤدى لقصر فترة ظيور األعراض و خفض شدتيا.

األوفلىوزا في الطيـىر
تصاب الطيور بجميع فيروسات األنفمونزا المعروفة ،و أكثر مصادر الفيروس ىي الطيور المائية المياجرة و
البرية خاصة البط و يمييا طيور الزينة و بصفة خاصة الببغاوات و العصافير خاصة تمك القادمة من جنوب
شرق أسيا و اليند و وسط و جنوب أمريكا و الطيور األليفة في منطقتي ىونج كونج و الصين ،أما أقل
مصادر عزل الفيروس فقد كانت من الطيور المنزلية ( الدجاج و البط و الرومي).

طرق اوتشار المرض:
تعتبر الطيور ىي المخازن الطبيعية لمفيروس ألسباب متعددة منيا:
الطيور البرية المائية و طيور الشواطئ و الطيور المياجرة (خاصة البط) تتميز بقابميتيا لإلصابة بأكثر من
نوع من الفيروس في نفس الوقت.
ىذه الطيور تفرز الفيروس في الزرق و اإلف ارزات األخرى لفترة طويمة مما يمكنيا من نقل الفيروس لمسافات
كبيرة (من قارة ألخرى) ،كما أن اختالط ىذه الطيور بالطيور المنزلية التي تربى في أحواش يمعب دورا
كبيرا في نشر العدوى في الطيور المنزلية األخرى.
األسواق المفتوحة التي تتجمع الطيور الحية بيا من أماكن و مزارع متعددة و بأنواعيا المختمفة لمعرض و
البيع وتظل بيا لفترات طويمة ،ىذه الطيور قابمة لإلصابة باألنفمونزا خاصة بعد تعرضيا لإلجياد الشديد
أثناء النقل و التداول يجعل الفرصة مواتية لمفيروس لمياجمة ىذه الطيور و إصابتيا و التكاثر و النمو
بداخل خالياىا.
من الخواص المميزة ليذا الفيروس أنو يفرز في اإلف ارزات التنفسية و الزرق و يتميز الفيروس بقدرتو عمي
التكاثر في القناة اليضمية لمطيور ،و ىي من خصائص أنفمونزا الطيور و ال تتواجد ىذه الخاصية في
أنفمونزا اإلنسان أو الحيوانات األخرى ،و يفرز بتركيزات عالية في الزرق .كما يعيش في المناطق الباردة
من الكرة األرضية حيث يظل قادرا عمي إحداث العدوى في الزرق لمدة تصل إلى  31يوما في درجة
حرارة ˚4م و لمدة يومان عند درجة حرارة  ˚01م ليذا يكون ظيور المرض موسميا في بعض األحيان.
الفيروس ينتقل من مزرعة ألخرى باالتصال المباشر و غير المباشر و من خالل حركة الطيور و السبمة
واألتربة و عمي المالبس و جميع األدوات المستخدمة في المزارع و وسائل النقل المختمفة.
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الفيروس تم عزلو من السائل المنوي و من البيض في الديك الرومي و لكن ال توجد دالئل عممية تؤكد
انتقالو رأسيا خالل البيض.

طرق العدوي في الطيىر:
مخالطة الطيور المصابة.
تناول األكل و المياه المموثين بزرق و إف ارزات الطيور المصابة.
استنشاق اليواء المموث بزرق و إف ارزات الطيور المصابة.
األعراض:
يتوق ف ظيور و شدة أعراض اإلصابة بفيروس األنفمونزا عمي كثير من العوامل منيا:
نوع الفيروس.
نوع الطيور المصابة.
الحالة الصحية و المناعية لمقطيع.
نظم التربية.
الظروف البيئية المحيطة بالقطيع.
وجود عدوى ثانوية.
عمر القطيع المصاب.

فترة الحضاوة:
ىي الفترة بين دخول الفيروس و بدء ظيور أول عرض لإلصابة ،و تتراوح بين  7-3أيام و تقل في حالة
اإلصابة بالنوع الضاري .و قد تظير األعراض بعدة صور منيا:
أعراض بسيطة:
يستدل عمي وجود إصابة بالمرض من خالل:
وجود أجسام مناعية باالختبارات المعممية.
نقص طفيف في استيالك العمف و فقدان شيية طفيف.
أعراض تنفسية طفيفة (إف ارزات مائية من األنف – كحة – سرعة التنفس).
أعراض معوية (إسيال).
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أعراض حادة:
نفوق مفاجئ دون أية أعراض مسبقة.
ارتفاع درجة حرارة الجسم.
فقدان القدرة عمي الحركة و عدم القدرة عمي الوقوف.
فقدان الشيية و نقص شديد في استيالك العمف.
انخف اض حاد في إنتاج البيض و إنتاج بيض رخو القشرة أو بدون قشرة أو مشوه.
ورم مائي بالرأس و الجفون و العرف و الداليتين و حول المخالب.
احتقان وزرقة لون العرف و الداليتين و األرجل و أجزاء الجسم الخالية من الريش.
إف ارزات أنفية مائية ثم مخاطية و كحة و صعوبة التنفس و التياب الجيوب األنفية
و حشرجة الصوت.
أعراض معوية (إسيال).
أعراض عصبية (خمول – عدم القدرة عمي المشي أو الوقوف – انتفاش و خشونة
الريش).
األعراض في البط و الرومي تشبو نظيرتيا في الدواجن لكن بصورة أقل حدة منيا
في الدجاج.
تصل النسبة المئوية لإلصابة إلى  %511خالل  51-0أيام من بدء ظيور األعراض.
تصل النسبة المئوية لمنفوق إلى  %511في حالة اإلصابة بالنوع شديد الضراوة.

عالمات تظهر بعد تشريح الطيىر:
 احتقان شديد بممتحمة العين يكون مصحوبا في بعض األحيان بوجود بقع بيا.
 ورم تحت الجمد بمنطقتي الرأس و الرقبة.
 تراكم كميات كبيرة من المخاط بالقصبة اليوائية و قد يتواجد نزيف.
 نزيف بالعضالت.
 احتقان حشوي عام.
 بقع نزفية بحجم رأس الدبوس عمي السطح الخارجي لعظمة القص.
 بقع نزفية عمي دىون البطن تظير كما لو أنو قد تم رشيا بصبغة حمراء المون.
 أنزفة عمي الغشاء المخاطي المبطن لممعدة خاصة عند اتصاليا بالقانصة.
 احتقان شديد بالكميتين و امتالء الحالب و القنوات البولية أحيانا بأمالح حمض البوليك.
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 امتالء التجويف البريتوني بصفار البيض نتيجة انفجار البويضات مما يترتب عميو حدوث
التياب حاد باألكياس اليوائية و التياب بريتوني حاد (في الطيور التي تظل حية مدة -7
 51أيام من بدء العدوى).
 ضمور المبيض و قد توجد بعض البقع النزفية عمي سطحو.
 ىذه األعراض تكون أقل حدة في البط و الرومي منيا في الدواجن.

التشخيص:
يتم بناءا عمي اآلتي:
 التاريخ المرضي من حيث وجود إصابة ب المرض بمنطقة قريبة أو وجود طيور مياجرة او بط
بري بالقرب من المزرعة أو وجود بحيرة.
 األعراض الظاىرة عمي القطيع و بصفة خاصة النفوق المفاجئ و االنخفاض الحاد في إنتاج
البيض.
 العالمات التشريحية.
التشخيص المعممي:
يتم بعزل الفيروس المسبب لممرض و تحديد شدة ضراوتو.

العينات التي يجب أن ترسل لممعمل ىي:

مسحات من القصبة اليوائية ومسحات شرجية
األعضاء الداخمية (القصبة اليوائية – الرئتين – الطحال – المجمع – المخ)
عينات دم.
و يراعي أن يتم تجميع العينات من عدد كبير من الطيور التي تظير عمييا األعراض و الطيور المخالطة
ليا و أن ترسل لممعمل محفوظة عمي الثمج.

طرق الىقاية و التخلص مه المرض:
لموقاية من اإلصابة بفيروس أنفمونزا الطيور ينبغي أن نعمم أن:
 الفيروس حساس لمعظم المنظفات و المطيرات المتداولة باألسواق.
 الفيروس حساس لدرجة الحرارة و الجفاف.

 الفيروس يحتاج لوجود مواد عضوية رطبة.
لذا ينبغي:
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 التخمص الصحي من الدواجن المصابة بالحرق أو الدفن العميق في حفرة بيا جير حي و
يغطي بطبقة من الجير الحي في الحفرة قبل الردم.
 رفع درجة حرارة العنبر فوق  31م لعدة أيام ثم يغسل و يطير جيدا و ال يستعمل لمتربية مرة
أخرى إال بعد  3أشير من انتياء المرض.
لموقاية من المرض تتم اإلجراءات اآلتية:
أوال :الوقاية الحيوية:
 .في المزرعة:
لمنع دخول الفيروس لممزرعة يراعى اآلتي:
أن تظل المزرعة مغمقة عمي ما فييا من الداخل و الخارج حيث أن المزارع المغمقة أقل تعرضا لإلصابة
بالمرض و قد تم مؤخرا في بعض الدول األوروبية منع تربية الطيور خارج الحظائر المغمقة – في
األحواش أو األماكن المفتوحة – حتى ال تكون عرضة لالختالط بالطيور البرية أو المياجرة مباشرة أو
التموث الذي تحدثو ىذه الطيور لممياه أو الغذاء.
أن يرتدي العاممون بالمزرعة األغطية و المالبس الخاصة.
منع الزائرين من االقتراب من المزرعة أو الدخول نطاقيا.
منع دخول العاممين باإلدارة و المشرفين من أي مزارع أخرى.
تغيير المالبس و تطيير أجزاء الجسم المختمفة بعد العناية بالقطعان و قبل مغادرة المزرعة.
الزائرين الذين ال يمكن منع دخوليم مثل المالك و سائقي شاحنات نقل العمف والوقود يجب عمييم قبل دخول
المزرعة ارتداء مالبس واقية و بوت و غطاء رأس و التطيير جيدا.
السيارات و وسائل النقل األخرى يجب تطييرىا جيدا قبل دخول المزرعة و عند الخروج منيا.
األواني و األدوات المستعممة في المزرعة و أدوات النقل يجب أن تظل نظيفة و يتم تطييرىا قبل االستعمال
و بعده.
التخمص الصحي من الطيور المريضة و النافقة.
األفراد الذين يتعاممون مع الطيور البرية و طيور الزينة يجب منعيم من الدخول في نطاق المزرعة قبل
القيام بتغيير مالبسيم و االغتسال و التطيير جيدا قبل الدخول في نطاق المزرعة.
يجب وضع عالمات تحذيرية لمنع دخول السيارات في نطاق المزرعة.

 .إجراءات بيع وتداول الطيور:
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استعمال أقفاص بالستيكية لسيولة غسيميا و تطييرىا.
المحافظة عمي نظافة الموازين و أرضية منطقة البيع من التموث بالزرق و الريش و المتبقيات األخرى و
تنظيفيا و تطييرىا بعد انتياء البيع.
نظافة و تطيير كافة األواني و األقفاص و وسائل نقل الدواجن قبل الدخول في نطاق المزرعة مرة أخرى.
منع إعادة الطيور التي خرجت لمبيع و لم يتم بيعيا إلى المزرعة مرة أخرى.
ثانيا :الترصد والسيطرة عمي المرض:
الفحص الدوري لرصد وجود األجسام المناعية المضادة في الدم و البيض في
المزارع التي قد يشتبو وجود إصابة بيا (االكتشاف المبكر لممرض – إجراء وقائي).
العزل التام لمقطعان المصابة حتى يتم التخمص الصحي منيا إجراء ضروري لمنع
انتشار العدوى .و ىذه مسئولية المربي في المقام األول و من ضروري سرعة اإلبالغ عن
وجود إصابة مرضية بمزرعتو حتى يمكن لمسمطات البيطرية سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لمسيطرة عمي المرض و منع انتشاره بالمزارع المجاورة و القريبة من المزرعة الموبوءة.
إعادة النظر في برنامج التربية القائم و عدم التربية من جديد في نفس العنبر إال
بعد التأكد تماما من عدم وجود أي نشاط فيروسي بالمزرعة و المناطق المحيطة بيا.
متابعة الطيور البرية و الطيور المياجرة و إجراء الفحص الروتيني لرصد وجود
األجسام المناعية المضادة بيا.
ثالثا :التحصين:
عمي الرغم من أنو يواجو اعتراضات كثيرة من بينيا:
التحصين ال يمنع من اإلصابة بأنواع الفيروس الشديدة الضراوة.
األنواع الحقمية متوس طة الضراوة إذا أصابت القطيع قد تتكاثر دون مالحظتيا
باالختبارات المعممية بل و قد تتحور إلى أنواع جديدة شديدة الضراوة.
التحصين ال يمنع إفراز الفيروس في الزرق أو اإلف ارزات التنفسية لمطائر.
التحصين ال يمكن من االكتشاف المبكر لإلصابة باألنواع الحقمية حيث ال يمكن
التفرقة بين األجسام المضادة الناشئة عن التحصين و األجسام المضادة الناشئة عن
اإلصابة باألنواع الحقمية.
القطعان المحصنة قد تساىم في نشر العدوى بين القطعان غير المحصنة حيث أن
قابمية اإلصابة بالعدوى أقل في القطعان المحصنة واألعراض أقل وضوحا خاصة في حالة
اإلصابة باألنواع الحقمية متوسطة الضراوة.
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إال أن التحصين لو مميزات كثيرة من بينيا:
 يمنع أو يقمل بدرجة كبيرة إفراز الفيروس.
 النتائج الحقمية لمتحصين أوضحت أنو يساعد كثيرا في برامج التحكم و السيطرة عمي
المرض و منع انتشاره.
 يقمل أو يمنع ظيور األعراض المرضية لإلصابة بالمرض.
 يقمل أو يمنع انخفاض إنتاج البيض.
 يؤدي لخفض الفقد المادي لصناعة الدواجن.
ينبغي أن نعمم أن:
التداول الصحي السميم لمدواجن يمنع أو يقمل من فرصة انتقال األنفمونزا بين المزارع
و أيضا لإلنسان و أن تداول و تناول لحوم الدواجن و البيض المطيوة ال ينقل المرض.
إن فيروس أنفمونزا الطيور من أضعف الفيروسات و يمكن القضاء عميو بسيولة عن طريق:
غسل األيدي بالماء و الصابون.
استعمال المطيرات المتوافرة بالمنازل و المزارع.
استعمال المواد الحمضية مثل الخل المستعمل في المنازل لعمل السمطات و غيرىا يقضي عمي
الفيروس.
إن الرش بمحمول مخفف من اليود 5سم /لتر في العنابر و حوليا كاف لمقضاء عمي الفيروس بفرض
وجوده في اليواء.
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