
انفلونزا الطيور

 مزارع الدواجن في االردن في H9N2فيروس انفلونزا الطيور ضعيف الطراوة 

مرض االنفلونزا هو مرض فيروسي معدي سريع االنتشار، يصـيب االنســان وانـواع آثـيرة متعــددة مــن الحيوانـات البريـة
بهذا االسم الصابته الطيـورفيروس انفلونزا الطيور سمي . والخنازير والخيول وعجول البحر والحيتان والبحرية مثل الطيور

 .بشكل محدد

 :مسببات المرض

 :تحوي على جنس واحد مكون من ثالث انواع  Orthomyxoviridaeينتمي الى عائلة ال 

١.     Influenzavirus A  )فقط يصيب الطيور ( 

٢.      Influenzavirus B  

٣.      Influenzavirus C 

تتراوح شدته من أعراض مرضية بسيطة إلى التسبب في إحداث مرض حــاد و قاتـل خاصــة فــي الــدجاج و الـدجاج
أهميته تكمن في الخسـائر الكبــيرة وانتقالـه. منتشر في آـل دول العالم وتختلف شدتـه من بلد إلى آخر              . الرومي
 .وسمي بطاعون الطيور ١٨٧٨إيطاليا  –أول وباء في الدواجن.لإلنسان

 .سالب الشحنة RNAفيروس مغلف يحوي شريط مفرد من ال:مميزات فيروس انفلونزا الطيور

٨ Segments 

Antigenic Shift and Drift 

وفــك   Hemagglutininقدرته على تالزن آريات الدم الحمراء بواسطة أشــواك ال 
الموجــودة علــى   Neuraminidase تالزن آريات الدم الحمراء بواسطة أشواك ال

 . سطح الفيروس

 .ايام ٥ - ٣فترة الحضانة للمرض من 

 :تثبط فاعلية الفيروس بواسطة

 .دقيقة ٣٠/ م ٦٠ساعات،  ٣/م ٥٦: الحرارة -

 .الحامضية  PHدرجة  -

 .المطهرات مثل الفورمالين والفيرآون -

 .بدرجة صفر مئوي/ يوم ٣٠م والآثر من  ٢٢/ ايام  ٤ممكن ان يبقى حي لمدة 

 )مصدر او مخزن للفيروس( المياه و االنسجة وبراز الطيور تحفظ الفيروس لفترات طويلة  

 :تسبب فيروسات االنفلونزا في الدواجن نوعين من االمراض

االمراضية) مرتفع/ شديد(انفلونزا الطيور     .١    HPAI  

االمراضية ) قليل/ضعيف( انفلونزا الطيور     .٢ LPAI 

  

HPAILPAI
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 : فلونزا الطيور و االنسان

االنفلونزا االسبانية  ١٩١٩- ١٩١٨  § H1N1: 20-50 مليون انسان توفي بالمرض 

االنفلونزا االسيوية  ١٩٥٨-١٩٥٧  § H2 N2 : الف شخص ٧٠حوالي 

انفلونزا هونج آونج ١٩٦٩-١٩٨٦  § H3H2: 34 الف شخص 

 ٢٠٠٣و  H5N1  1997حاالت فردية   §

§   H9N2 لم يؤدي إلى أي وفاة. 

 :رق نقل العدوى وانتشارها

 .االتصال المباشر مع افرازات الطيور خاصة البراز     .١

 . علف وماء الدواجن و المواد الملوثة بالفيروس     .٢

 .الطيور المائية السليمة ظاهريا و الطيور البرية     .٣

 .البيض المكسور داخل الفقاسة ممكن ان يصيب الجنين     .٤

، يخـرج    )المخــاط(يبقى الفيروس ساآنا في دم الدواجن وامعائهـا وجهــازه التنفســي                  
 .يتطاير/يجف/مع المخاط والبراز

 الجهاز التنفسي -اآثر طرق انتقال العدوى  §

 .البراز –اآثر طريقة النتشار الفيروس   §

ال يوجد ما يثبت علميا امكانية اصابة االنسان بالفيروس عن طريق اآـل لحــم الطيــور               
 .المصابة

 .تقتل الفيروس –طريقة الطهي 

 : وضع في االردن

بدات وزارة الزراعة باالستقصاء السيرولوجي عن مرض انفلونزا الطيور رغم عـدم وجـود ٢٠٠١وبداية   ٢٠٠٠في نهايةعام     §
 .المات مرضية في مختلف مناطق المملكة و المسالخ حيث اعطت نصف العينات التي تم جمعها معيار ايجابي

 .بدات محاوالت العزل لفيروس االنفلونزا والتاآد من فيروسات النيوآاسل المعزولة سابقا ٢٠٠٣ -٢٠٠٢   §

 .١٩٥٥وتم تعريفه عام  ١٩٣٠اول عزل للفيروس من الطيور في العالم آان في   §

وتم عزل.من طيور مهاجرة ١٩٨٧و ١٩٧٦في مصر تم عزل الفيروس عام  H7N1  من الدجاج الرومي. 

فــي المختــبرات ٢٠٠٤والربــع االول مــن عـام       ٢٠٠٣نهاية عام    H9N2في االردن تم عزل وتحديد فيروس انفلونزا الطيور نوع             

Highly pathogenic, devastating 
disease

Low pathogenic, mild disease, 
world wide

Some H5 and H7 H1      H15
لديـــه القـــدرة علـــى التكـــاثر وتدميـــر     

 مختلف خاليا الجسم
يتكــاثر فــي الخاليــا المبطنــة للقنــوات         

 التنفسية و الهضمية في الجسم
ال يبلغ عنهيجب تبليغ مكتبة األوبئة الدولي
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.االردن و بالتعاون مع مختبر مرجعي في ايطاليا –يطرية

مديريــة البيطـرة منــذ/ انواع الطيور تم عزلها في قسم المختبرات البيطرية              من مختلف     ) بارامكسو واورثومكسو   (فيروس   ٤١
 . ١٧/١٢/٢٠٠٣لغاية  ٢٠٠٣اية

فــــيروس انفلونــــزا الطيــــور ضــــعيف الضــــراوة نــــوع ٢٢ارســــلت العينــــات الــــى مختــــبر مرجعــــي تــــم تاآيــــد             
A/CHICKEN/JORDAN/554/2003/H9N  

 .لوحظ وجود اصابات مشترآة بين االنفلونزا والنيوآاسل

 .تم التاآد من عزل فيروس النيوآاسل لوحده ايضا

 تشار الفيروس داخل االردن و االعراض المرضية

 الطيور المهاجرة    

 ).مختلف المحافظات( الحمام و البط /الطيور البرية     

 )محافظة اربد( عمال المزارع    

 ...خمول، مخاط من االنف، تورم حول العيون: العالمات السريرية

 ...التهاب قصبات شديد، مواد متجبنة، التهاب امعاء: التشريح

 : تشخيص التفريقي للمرض

 آوليرا الدواجن      

 NDVالنيوآاسل      

 IBVالتهاب القصبات المعدي

ILT 

 عزل وتعريف فيروس انفلونزا الطيور غير الممرض في االردن

 :لعيناتا

 .قصبات هوائية و الرئات     .١

 .المصل     .٢

 .عينة مصل ٧٦٢وآذلك تم جمعه .طيور تعاني من مشاآل تنفسية ٥-٣تم اخذ القصبات الهوائية والرئات من 

مــع سـائل حــاوي علـى مضــادات ٧٫٤ – ٧ذو درجة حموضة مــن   PBSتم اعداد وتجهيز االنسجة من خالل وضعها في 
١٠٠٠تم تصفية المعلق عن طريقـة الطــرد المرآــزي علـى ســرعة          ). w/v% (٢٠-١٠وذلك لتحضير معلق بنسبة   .حيوية

 .دقيقة و ذلك لجمع السائل الطافي ١٥-١٠دورة لكل دقيقة لمدة 

 :عزل الفيروس

السائل الطافي لكل عينة حقن في التجويـف اللقــانقي لبيـض الدجــاج الخالــي                   
 من المسببات المرضية 

. ايام ٧-٤لمدة   ٣٧يوم من الحاضنة ومن ثم يحضن البيض عند درجة                ١١-٩بعمر  
ومن ثــم ) ١(ثم يتم جمع السائل اللقانقي وحفظه في اوعية معقمة صورة رقم              

تفحص باستخدام فحص التـالزن الـدموي و العينـات الـتي تعطـي نتــائج ســلبية                       
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.يجب ان تحقن مرة ثانية في البيض

 :تعريف الفيروس

(يتم استخدام فحص التـالزن الدموي      .١ HA TEST (  لمالحظة نشاط التـالزن الـدموي للفـيروس فــي السـائل
في حال التفاعــل ايجـابي يعــني احتمــال وجــود فـيروس انفلونـزا الطيـور او بارامكســو(المحقون) AF(اللقانقي
 ).فيروس

HIيتم التميز ما بين فيروس انفلونزا الطيـور او بارامكسـو فــيروس باسـتخدام فحــص تثبيـط التـالزن الــدموي     .٢
TEST         باستخدام انواع مختلفة من مضادات المصل لفيروس انفلونزا الطيور من)H1-H15 (صورة رقم)ومصـل) ٢

 .مضاد لفيروس النيوآاسل

(يتم استخدام فحص الترسيب في هالمة االجار                  .٣ AGPT (    للسائل اللقانقي)AF (الـذي اعطــى نتـائج ايجابيــة
لفحص تثبيط التالزن الدموي ولم يتم تثبيطه باستخدام مصل مضاد لفـيروس النيوآاســل وذلـك للتعـرف علــى

 Aلفيروس انفلونزا الطيور من نوع ) RNP(وجود البروتين النووي الريبوزي

مــع انـواع مختلفــة مــن االمصــال المضــادة لفيــروس NI TESTيتم استخدام فحص تثبيط انزيم النيورامينيداز      .٤
 .للتعـرف على النمط تحت المصلي للنيورامينيداز) N1-N9(انفلونزا الطيور من 

وذلك للتاآد ومالحظة وجود الحامض النـووي لفــيروس انفلونـزا الطيــور فـي الســائل  RT-PCRيتم استخدام        .٥
 HAوالتعرف على االنماط تحت النصلية للمالزنات الدموية ) AF(اللقانقي 

  Aللتعرف على فيروس انفلونزا الطيور نوع  AC-ELISAيتم استخدام      .٦

ــترون            .٧ ــر االلك ــتخدام المجه ــم اس ــات االورثومكســو  ELECTRON MICROSCOPEيت ــن فيروس ــيز بي للتمي
 والبارامكسو فيروس

وذلك للتميـيز بيـن العــتر الممرضــة و غــير الممرضـة وذلـك عـن  SEQUENCING ANALYSISالتحليل الجيني      .٨
 HAEMAGGLUTININطريق معرفة نوع وعدد االحماض االمينية عند موقع االنقسام للمالزن الدموي 

 .لقياس معيار االجسام المضادة لفيروس انفلونزا الطيور: فحص االليزا غير المباشر     .٩

  

 :نتائج العزل و تعريف فيروس انفلونزا الطيور

 ٣صورة رقم H9اظهر وجود النمط تحت المصلي : HI TESTفحص تثبيط التالزن الدموي        ·

(فحص الترسيب في هالمة االجار        · AGPT :( اظهر وجود خط ترسيب لفيروس انفلونزا الطيور نوعA 

 N2اظهر وجود النمط تحت المصلي : NI TESTفحص تثبيط انزيم النيورامينيداز         ·

·        RT-PCR : اظهر وجود النمط تحت المصليH9  والحامض النووي لفيروس انفلونزا الطيور نوعA 

 LPAIاظهر ان الفيروس من النوع ضعيف الضراوة :   SEQUENCING ANALYSISالتحليل الجيني         ·

·        AC-ELISA : اظهر ان الفيروس يعود الى النوعA  ٤(الصورة رقم.( 

·        ELECTRON MICROSCOPE :اظهر وجود فيروس االنفلونزا االورثو 

 ).٥(مكسو فيروس و البارامكسو فيروس صورة رقم     

اظهر وجود معيار لالجسام المضادة لفيروس انفلونزا الطيـور فـي عينـات:فحص االليزا غير المباشر              ·
 .الدم

االجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة مرض انفلونزا الطيور
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االجراءات التي يجب اتخاذها في حال ظهور مرض انفلونزا الطيور وثبوت االصابة في قطعان الدجاج وذلك حسب نــوع العـترة
المعزولة مستخلصة من اجراءات وزارة الزراعة االمريكية وخطة آل مــن اســتراليا، ايطاليــا، باآســتان وايـران ومراجـع علميـة

 .اخرى

 )HPAI (Highly pathogenic Avian Influenzaالضارية  H5او   H7في حالة االصابة بعترة : اوال

 -:يعتبر هذا النوع من العترات من اخطر االنواع، و الخسائر المتوقعة في حال ظهوره ما يلي

 .ويحدث بشكل مفاجيء وقد يحدث بدون اعراض مرضية سابقة% ١٠٠-٩٠نفوق القطيع المصاب بنسبة      .١

 .االنتقال من قطيع الى اخر وخاصة في االماآن المزدحمة بمزارع الدواجن  سرعة     .٢

 .تلوث بيئي حيث انه يجب التخلص من الدجاج النافق والزبل     .٣

 .احتمالية اصابة االنسان مؤديا الى اعراض مرضية ووفيات وخاصة عند االطفال     .٤

 .التوقف عن استهالك الدواجن ومنتجاتها     .٥

 .وقف تصدير الدواجن ومنتجاتها     .٦

 %١٠٠-٣٠بما نسبته بين  صناعة الدواجن تقدر في حجم الخسائر المادية المترتبة على ذلك     .٧

 ).مليون دينار اردني ٥٠٠علما ان حجم االستثمار في هذا القطاع يزيد على (     

 -:االجراءات 

.دفنها، اال ان الدفن افضل من الناحية البيئية التخلص من القطعان المصابة بهذا النوع بطرق انسانية ثم حرقها او     .١

 .حصر وحجر المناطق المبوءة ومنع التنقل منها الى اماآن اخرى     .٢

 .المعقمات وتبخير اماآن التربية تعقيم جميع االدوات و االليات المستخدمة وتعقيم اماآن التربية باستخدام احد     .٣

 .استخدام مالبس واقية واتباع شروط السالمة العامة اثناء التعامل مع القطعان المصابة     .٤

وابـالغ وزارة طبية وضرورة حصر اسماءهم وعناوينهم اخضاع جميع المتعاملين مع القطعان المصابة الى فحوصات     .٥
 .الصحة

وزارة البيئة في عمل اجراءات وقائية حيث ان الدجاج النافق و الزبل ومخلفات الدواجن تعتبر اآبر المصــادر اشراك     .٦
 .لنقل وتفشي المرض

يجب ان يتم نقل الدجاج النافق بواسطة اليات محكمــة االغــالق ودفنهـا فــي حفـر ترابيـة واسـتخدام الجـير فــي     .٧
 .طمرها ثم تطمر بالتراب

توعية العاملون في هذا القطاع وعامة الناس الحـداث التعـاون المطلــوب بيـن الجهـات الرســمية و آافــة الجهـات     .٨
 .الخاصة

 .في حال اتخاذ قرار اتالف اي قطيع فانه يترتب على ذلك اتخاذ قرار تعويض: مالحظة

  

 LPAI) Low pathogenic avian influenza(ضعيف الضراوة   H5او   H7االصابة بعترة : ثانيا

في حال االصابة بهذا النوع فانه ال يحدث اعراض مرضية شديدة وقــد تكـون غــير ظـاهرة ويبـدو ان القطيـع ســليم اال ان
فيمكــن ان يتحــول مــن ضــعيف الضـراوة الــى  mutationالخطورة تكمن في طبيعة هذا الفــيروس المتغــير بمــا يســمى   

شديد الضراوة بشكل مفاجيء لذا فان وجود هذا النوع من الفيروس ينذر بالخطر الدائم، لذلك فان بعـض الــدول اتخـذت
 -:ودول اخرى اتخذت قرار اجراءات اقل مستوى وهي. قرار اجراءات التعامل معه مثل شديد الضراوة
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عمل مسح ميداني للتعرف على المـزارع المصـابة ودراســة امكانيــة انتشــار المــرض وخاصــة فــي المناطــق     .١
 .المزدحمة في مزارع الدجاج

 .التخلص من القطعان المصابة و التي تشكل خطر االنتشار     .٢

 .تشديد اجراءات االمن الحيوي على المزارع ومنع آافة الوسائل التي عن طريقها يمكن نقل المرض     .٣

آــم مـن المــزارع ١٠تلقيح المــزارع المصــابة و المـزارع الـتي يمكـن نقــل المــرض اليهــا ضــمن دائـرة قطرهـا                                  .٤
حقلية معلمة حتى نتمكن من عمــل المصابة، على ان يكون هذا اللقاح مع نفس العترة ويفضل ان تكون عترة

 .المسوحات لتمييز القطعان المصابة من الملقحة

احتمال انتقال المرض لالنسان متوفرة ولذلك يجـب اتخاذ اجراءات احتياطيــة لمنــع انتقـال المــرض للعامليـن     .٥
مثل لبس مالبس واقية يمكن تعقيمها او اتالفهــا وآـذلك اسـتخدام ادوات يمكــن تعقيمهــا او اتالفهــا بحيــث ال

مثـــل اســتخدام اآيـــاس ورقيــة فــي نقــل العلــف يمكــن حرقهــا وعــدم اعــادة(تكــون وســيلة لنقــل العــدوى    
 ).استخدامها

 .منع التنقل بين المزارع واجراء الحجر ومنع انتقال االليات و االدوات     .٦

 .يجب تبليغ وزارة الصحة لمراقبـة العاملين خوفـا من انتقال العدوى     .٧

 .توعية العاملين وآافة الناس اليجاد وعي عام للتعاون في عدم نقل العدوى واجراءات السيطرة المطلوبة     .٨

تبليغ وزارة البيئة التخاذ االجراءات المطلوبة للمراقبــة علــى المـزارع المصـابة ومنــع حــدوث تلــوث بيــئي مــن     .٩
 .الدجاج النافق و مخلفات المزارع

ابالغ آافة القطاعات المعنية مثل الجامعات واالعالم للتعاون للوصول الى الحلول المناسبة دون احداث الرعــب .١٠
 .والفزع وذلك لتجنب ردة الفعـل عند المستهلكين من عدم االقبال على منتجات الدواجن

  

  

  :LPAIوالعترات االخرى ضعيفة الضراوة   H9االصابة بعترة : ثالثا

قد ال يحدث هذا النوع من االصابة اي اعراض مرضية وان حدث ربما يظهرعرض واحـد مـن االمــراض ولكنــه تـزامن مــع وجــود
امراض اخرى مثل النيوآاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي او غيرها من االمراض التنفسية فانه يزيــد مــن حــدة االصــابة

 .ويزيد من الخسائر مثل النفوق ونزول نسبة انتاج البيض ولكنه يقلل من فرصة السيطرة على االمراض االخرى

 :االجراءات المطلوبة

عمل مسح شامل لتحديد االصابة ومدى االنتشار وتشمل جميع انواع التربية و الطيور االخرى مثـل البـط واالوز و     .١
 .النعام وطيور الزينة و الطيور البرية

والترآــيز علــى عــدم دخـول الطيــور. تشديد اجراءات االمن الحيوي على مزارع الدواجن واغالق المزارع المخالفــة                   .٢
 .وآذلك مكافحة الجراذين و الفئران و الحشرات الناقلة للمرض. البرية الى المزارع، المياه او مستودعات االعالف

 .تعقيم المياه بمادة الكلورين او االشعة فوق البنفسجية ان توفر     .٣

 .منع التنقل بين المزارع وتعقيم االليات و االدوات واستخدام مالبس واقية     .٤

اســتخدام لقــاح مــن عــترة حقليــة للتخفيــف مــن شــدة الفــيروس والتقليــل مــن نســبة النفــوق واالعــراض5.
  .المرضية 

  .التشديد على الطيور المستوردة ومنع االستيراد من الدول المصابة و المشكوك في اصابتها6.

فحص الطيور المستوردة عند دخولها واتالف القطعـان المصــابة وعـدم السـماح باالســتيراد مـرة اخـرى مـن7.
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  .نفس المصدر المصاب

  .التخفيف او منع استيراد طيور الزينة التي تعتبر ناقل وحافظ للمرض8.

توعية الناس و العاملين في قطاع الدواجن حول اهمية وخطورة المرض آي يتـم التعــاون فــي حـال حــدوث9.
  .اي مفاجآت من دخول عترات ضارية

  

 االستنتاجات و التوصيات

 ال يوجد مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة باالردن      .١

  H9N2الفيروس الموجود في االردن هو من النوع      .٢

 .برامج االمن الحيوي تحد من فعالية الفيروس     .٣

 .التحصين بدون االمن الحيوي ال يفيد     .٤

 .مراقبة القطعان باستمرار، احضار عينات للفحص     .٥

 مع الجهات المختصة متابعة الطيور المهاجرة و البرية     .٦

                                                   

  

  

The avian influenza virus disease 

  

The avian influenza virus disease is viruses' infectious disease rapidly spreading; infect the human and various
types of wild animals and marine species such as birds, porks, hourses and whales. 

They named it by the name cause this disease infect the birds  in specified the infection impacting and
spreading by different resources such as immediate contact with the secretion specially with feces, the water

and feed of poultry and other things…\there are recommendations and conclusion for these disease: 

  We don’t have extreme predicate for the avian influenza virus disease. 

  The virus which appear in Jordan of H9N2 type. 

  The bio security programs decrease of virus effective. 

  Continuity observed the flocks and droves, and brings samples for test. 

  The fortification with out the biosecurity not useful. 
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 نديم عمارين.د: اعداد                                                                              

 هشام المعايطة.د                                                                                      

 زياد المومني. د                                                                                       

 مديرية البيطرة / قسم المختبرات البيطرية                                                        

وزارة الزراعة                                  
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