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Original Articleمقاله تحقیقی

بررسی سرولوژیکی تحت تیپ های H7 و H5 آنفلوانزای پرندگان در طیور صنعتی 
و بومی کشور در سال 1392

محمدحسین فالح  مهرآبادی1 علیرضا باهنر2* مهدی وصفی مرندی3  اوستا صدرزاده4 فرشاد زین العابدین طهرانی5 
1( بخش بیماری های ویروسی طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2( گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران
  3( گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران 

4( گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، ایران
5( سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران 

  )  دریافت مقاله: 20 شهریور ماه 1396،   پذیرش نهایی: 3 دی ماه 1396(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: آنفلوانزای پرندگان ویروسی از خانواده ی ارتومیکسوویریده می باشد. این بیماری در ماکیان، بوقلمون ها و بسیاری دیگر از 
پرندگان توســط تحت تیپ های ویروس آنفلوانزای تیپ A ایجاد می شــود. هدف: بررسی میزان آلودگی احتمالی طیور صنعتی و بومی به تحت 
تیپ های H5 و H7 آنفلوانزای پرندگان می باشد. روش کار: این مطالعه مقطعی، از شهریور تا آذرماه سال 1392  در واحدهای پرورشی طیور صنعتی 
 H5 برای شناسایی تحت تیپ های HI( ) و بومی فعال کشور در زمان اجرای طرح انجام گرفت. بر روی نمونه ها آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون
و  H7 انجام گرفت. برای بررسی ویروسی نمونه سواب کلواک اخذ شد و آزمون RT-PCR انجام گرفت. در سال 1392 از 1315 واحد و 29058 
قطعه پرنده نمونه برداری شد. نتایج: در آزمایشات انجام شده تمام واحدها از نظر سرمی در مورد تحت تیپ H7 منفی بودند و 5 واحد ) 3 مزرعه 
مرغ مادر گوشــتی و 2 واحد روســتایی(  برای تحت تیپ H5  از نظر سرمی مثبت بودند.تمام نمونه های سواب اخذ شده از واحدهای سرم مثبت 
برای H5 منفی بودند. بر اساس نتایج این تحقیق در مورد تحت تیپH5 ،  بازار فروش پرندگان با نسبت شانس 19/68 و فاصله اطمینان 95 ٪ 
نسبت شانس برابر 177/38-2/18 و وجود مزرعه پرورش اردک تا شعاع 3 کیلومتری با نسبت شانس 11/33 و فاصله اطمینان 95 ٪ نسبت شانس 
برابر 98/68-1/30 به عنوان عوامل خطر شناسایی شدند. نتیجه گیری نهایی: با توجه به نقش بازارهای فروش پرندگان زنده در انتقال و گسترش 
ویروس های آنفلوانزا به خصوص در فصل حضور پرندگان مهاجر در کشور و احتمال شکار و فروش آن ها در این بازارها، پایش مستمر  این بازارها 

برای تعیین به موقع آلودگی احتمالی و جلوگیری از گسترش عفونت به سایر پرندگان  توصیه می شود.

واژه های کلیدی: آنفلوانزای پرندگان، H5  و H7 ، ممانعت از هماگلوتیناسیون

مقدمه
ویروس های آنفلوانزای پرندگان دارای توزیعی جهانی هستند و اپیدمی های 

ناشی از تحت تیپ های مختاف این ویروس ها از آفریقا، آسیا، استرالیا، اروپا 

و شــمال و جنوب آمریکا گزارش شده اســت. در دهه های اخیر آنفلوانزای 

پرندگان به عنوان یک بیماری دامی نوپدید نگرانی در سازمان های مرتبط با 

سالمت انسان ها و دام ها در سراسر جهان ایجاد کرده است)11(. ویروس های 

آنفلوانزای پرندگان متعلق به سروتیپ A خانواده ارتو میکسوویریده می باشد 

)19(. تقســیم بنــدی تحت تیپ ها بر اســاس دو آنتــی ژن هماگلوتینین و 

نورآمینیداز می باشــد. که برای ســروتیپ A، 16 تحت تیپ هماگلوتینین 

)H1-16( و 9 تحت تیپ نورآمینیداز )N1-9( شناسایی شده است که همه 

آن ها اولین بار از پرندگان وحشی آبزی جدا شده اند)10(.

تا امروزه تمامی موارد آنفلوانزای فوق حاد در اثر تحت تیپ های H5 و 

H7  بوجود آمده اند، که می توانند در ماکیان منجر به ایجاد بیماری با میزان 

مرگ و میر بیش از 90 ٪ گردند اما اکثر جدایه های این دو تحت تیپ دارای 

بیماریزایی پایینی هستند )11(.

 H5N1 بروز اپیدمی های آنفلوانزای پرندگان حاصل از تحت تیپ های

در طی سال های گذشته در طیور صنعتی و بومی برخی از استان ها، احتمال 

وجــود آلودگی و گــردش ویروس آنفلوانزا ی پرنــدگان از تحت تیپ های 

مختلف در پرندگان روستایی و وحشی کشور را باال برده است )17(. عوامل 

زیادی از جمله عوامل مدیریتی و محیطی و عوامل مرتبط به حیوان بر بروز 

این بیماری مٔوثر می باشــند که شناخت و تعیین میزان تأثیر این عوامل از 

اهمیت زیادی برخوردار است و امکان مدیریت این عوامل را فراهم می نماید 

از جمله روش های شناسایی این عوامل استفاده از مدل های آماری و توزیع 

مکانی بیماری می باشد.

پرندگان وحشــی مهمتریــن مخزن ویروس آنفلوانزا  هســتند. اردک 

ســانان )پرندگان آبزی، اردک و قو( و آبچیلک ســانان ) پرندگان ســاحل 

زی و مرغ نوروزی( به عنوان مهمترین مخزن بیماری تلقی میشوند لیکن 

سایر راسته ها و گونه های پرندگان حتی پرندگان خشکی زی در چرخه این 

ویروس نقش دارند )10(  که علت آن جداسازی بیشتر تحت تیپ های این 

ویروس از این گونه ها )19( بدون بیماری بالینی همراه با دفع مقدار زیادی 

از ویروس می باشــد )5(.  این دو راســته مهمترین نقش را در اپیدمیولوژی 

ویروس آنفلوانزا  بعهده دارند، و هر  ساله با مهاجرت و جابه جایی پرندگان 
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مهاجر، احتمال ورود ویروسهای جدید و تحت تیپ های غیربومی در کشور 

و بروز اپیدمی های جدید در طیور صنعتی و بومی کشور وجود دارد )1،9(.

جهــت آگاهی از وضعیت گردش احتمالی تحت تیپهای  H5 و H7 در 

طیور کشور و همچنین شناخت عوامل مٔوثر بر رخداد آن ها، در این وضعیت 

آلودگی احتمالی طیور صنعتی و بومی کشــور  به تحت تیپ های آنفلوانزا  

)شامل تحت تیپ های H5 و H7( و عوامل مٔوثر در رخداد آن ها بررسی شد.

مواد و روش کار
این مطالعه به صورت مقطعی و از شــهریورماه  تا آذرماه  سال 1392 

انجام گرفت. جامعه آماری در این طرح، مزارع پرورش طیور صنعتی فعال 

کشــور در زمان اجرای طرح )شــامل مزارع پرورش مرغ مــادر، تخمگذار 

تجاری،   گوشــتی، اردك، شــترمرغ، بوقلمون، کبك، بلدرچین(،  و طیور 

بومی کشور )شامل مرغ و خروس، اردك، غاز و بوقلمون( بود. 

نمونه برداری در این طرح به صورت تصادفی و بر اساس نسبت مزارع 

پرورشــی و روســتاهای دارای پرنده در کشــور انجام گرفت به گونه ای که 

نمونه های اخذ شده معرف  کل طیور کشور باشند. انتخاب واحدها با استفاده 

از نرم افزار اکسل به صورت تصادفی انجام شد. 

در این مطالعه تعداد واحد مورد نیاز برای نمونه برداری در مورد واحدهای 

صنعتی بر اســاس شــیوع بین گله ای 5 ٪ و با 95 ٪ اطمینان بتوان حداقل 

یک واحد مثبت را شناسایی نمود )13(. هم چنین تعداد پرنده مورد نیاز برای 

نمونه برداری برای تشخیص سرمی به گونه ای انتخاب گردید که با فرض 

شیوع سرمی مساوی و بیش تر از 25 ٪ و با 95 ٪ اطمینان بتوان حداقل یک 

پرنده مثبت را شناســایی نمود را شناسایی نمود )1(. همچنین  تعداد پرنده 

مورد نیاز برای نمونه برداری جهت تشــخیص ویروسی )سواب کلواک( به 

گونه ای انتخاب گردید که با فرض دفع ویروس از 5 ٪ پرنده ها در یک گله 

و با 95 درصد اطمینان  بتوان حداقل یک پرنده مثبت را شناسایی نمود )1(.  

بر این اساس در هر واحد صنعتی از 11 پرنده خونگیری شد و در مورد سواب 

کلواک در هر واحد از  60 پرنده نمونه برداری شد.

انجام تســت های  آزمایشگاهی: پس از مراجعه به هر واحد بر اساس 

حجم نمونه محاســبه شده از هر پرنده با ســرنگ 2/5 میلی لیتری از ورید 

بالی به اندازه یک میلی لیتر خون اخذ شد و با زاویه 25 درجه به مدت یک 

ساعت در دمای اتاق قرار گرفت تا سرم آن جدا شود و بعد از انتقال نمونه ها 

به آزمایشگاه سرم آن ها جدا و در میکرو تیوب 1/5 میلی لیتری قرار گرفت. 

کلیه نمونه  های ســرمی با تســت HI برای تفریــق تحت تیپ های 

H7,H5 آزمایش شــدند.  در مــورد H5 و H7  دو مرحله آزمون HI انجام 

گرفت.  مرحله اول آزمایشات در استان و با استفاده از آنتی ژن H5N2 )در 

مــورد تحت تیــپ )H5 و H7N1 ) در مورد تحت تیپ  )H7 انجام گرفت. 

نمونه هایــی که در آزمون اول بر اســاس log 2 دارای تیترهای 4 و باالتر 

)ماکیان و ســایر طیور ( بودند جهت تأیید در آزمایشــگاه مرکز تشخیص با 

استفاده استفاده از آنتی ژن H5N1  )در مورد تحت تیپ )H5 و H7N7 ) در 

مورد تحت تیپ  )H7 مورد آزمایش مجدد قرار گرفتند. در مورد واحدهایی 

کــه H5 و H7 آن هــا با آزمایش مجدد مثبت بود بــه واحد مذکور مراجعه 

شــد و عالوه بر واحد مذکور کلیه واحدهای موجود در شــعاع 3 کیلومتری 

نمونه سرمی و سواب جهت تعیین ویروس انجام گرفت و در صورت مثبت 

بــودن دو مرحلــه آزمون HI، آزمایش مولکولی جهــت تعیین ویروس نیز 

انجام گرفت. روش آزمایش HI مطابق دســتورالعمل ســازمان دامپزشکی 

کشــور انجام گرفــت.ب رای تحت تیپ هــای H5 و H7 در صورت مثبت 

بــودن دو مرحله آزمــون HI، بر روی نمونه های ســواب کلواک، آزمایش 

مولکولی )Real Time RT-PCR( مطابق دستورالعمل آزمایشگاه رفرانس 

OIE/FAO پادوای ایتالیا )IZS Ve. Legnaro-Padova( جهت تعیین 

ویروس نیز انجام گرفت )8(.

پرسشــنامه و جمع  آوری داده ها: پرسشنامه برای متغیرهای مستقل و 

زمینــه ای برای تعیین کننده های اصلی بیماری و به خصوص عوامل خطر 

مٔوثر در بروز بیماری بر اساس نظر کارشناسان سازمان و مرور مقاالت تهیه 

شد و در زمان مراجعه به واحدها، پس از خونگیری با مصاحبه با مالکین و 

مشاهده مستقیم تکمیل گردید. پایایی پرسشنامه پس از تکمیل پرسشنامه 

در مورد روستاها در سال 1392 ارزیابی شد )16(.

بــرای توصیف داده ها، بــرای داده های کمی میانگین حســابی آن ها 

و بــرای داده های کیفــی، فراوانی آن ها بیان گردید. برای بررســی ارتباط 

متغیرها، از آزمون مربع کای و رگرســیون لجستیک و ارایه نسبت شانس   

)Odds Ratio=OR( و فاصله اطمینان 95٪ برای نســیت شانس و مقدار 

Pا)P-value( در مورد داده های کیفی اســتفاده گردید  )p<0/05 .)12 به 

عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. تمام آنالیزهای آماری با استفاده 

از نرم افزار SPSS ver. 16  و Stata Ver. 8 انجام گرفت.

نتایج
 در مجموع از تعداد 1315 واحد اپیدمیولوژیک و مزرعه پرورش )جدول 

1( و تعداد 29058 پرنده )جدول 2( نمونه اخذ شد. در آزمایشات انجام شده 

تمام واحدها از نظر سرمی در مورد تحت تیپ H7 منفی بودند و فقط 5 واحد 

)3 مزرعه مرغ مادر گوشتی و 2 روستا(  برای تحت تیپ H5  از نظر سرمی 

مثبت بود و میزان شیوع  سرمی برابر 0/4 ٪ بود. از 5 واحد مثبت، یک واحد 

در اســتان البرز) مزرعه مادر گوشــتی(، یک واحد در استان گیالن )روستا(، 

دو واحد در اســتان اصفهان )یک واحد روســتا و یک واحد مزرعه مرغ مادر 

گوشتی( و یک واحد در استان کرمان )روستا( قرار داشت. تمامی نمونه های 

مولکولی برای دو تحت تیپ H5  و H7 منفی بود.

نتایج تحلیلی: در نتایج نهایی به دســت آمده تمام واحدها برای تحت 

تیپ H7 از نظر سرمی منفی بودند و بنابراین تحلیل آماری برای H7 انجام 

نگرفت. در  مورد تحت تیپ H5 ، 5 واحد از نظر سرمی مثبت بود و از بین 
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متغیرهای بررســی شــده،  بازار فروش پرندگان با نسبت شانس 19/68 و 

فاصله اطمینان 95 ٪ نســبت شــانس برابر 177/38-2/18 و وجود مزرعه 

پرورش اردک تا شعاع 3 کیلومتری با نسبت شانس 11/33 و فاصله اطمینان 

95 ٪ نســبت شــانس برابر 98/68-1/30 به عنوان عوامل خطر شناسایی 

شدند )جدول 3(. 

بحث
 )H5N1( در سال های گذشته ویروس های آنفلوانزا  با بیماریزایی باال

در بین پرندگان آبزی وحشی کشور  شناسایی شده است. در مطالعه انجام 

گرفته توسط Shoushtari  و همکاران  در سال 2008  علت تلفات قوهای 

  H5N1 وحشــی در انزلی )در ســال 2006( را  ابتالء به آنفلوانزای فوق حاد

اعــالم نمودند.  آن ها نتیجه گرفتند که  شــباهت  ویروســهای آنفلوانزای 

H5N1   که از مناطق مختلف دنیا جدا شــده اند نشــان دهنده نقش مهم 

پرندگان وحشی آبزی در انتشــار و انتقال ویروس های آنفلوانزا  در سراسر 

 Kord دنیا اســت )15(. همچنین در بررسی فیلوژنیک  انجام گرفته توسط

 H5N1 و همکاران در ســال 2013 بر روی ویروس آنفلوانزا ی تحت تیپ

که در ســال 1390 در ایران رخ داده بود شــباهت بســیار زیاد  این ویروس 

بــا  ویروس H5N1 که در ســال 2010 در مغولســتان جــدا گردیده بود را 

نشــان دادند و بیان کردند که این ویروس توسط پرندگان وحشی مهاجر از 

مغولستان به ایران وارد شده است )6(.

در مطالعه ای که توسط Fereydouni و همکاران در سال 2005  بر 

روی ســرم 217 پرنده مهاجر آبزی در طی ســالهای 2004-2003  انجام 

 )Competitive Eliza( گرفت، 35/5٪ نمونه ها در آزمون االیزای رقابتی

ســرم مثبت بودند به طوریکه  میزان شــیوع در بین راســته اردک ســانان 

)Anseriforms( برابر 64٪ و به طور  معنی داری  بیش از  شــیوع درسایر 

گونه ها12٪ بود.   بر اساس نتایج این مطالعه، میزان شیوع سرمی آنفلوانزا  

در بین اردک های وحشی برابر 87/5٪ بود و با توجه به اینکه این پرندگان 

در زمســتان در ایران هستند، نویسندگان نتیجه گیری کردند که این پرنده  

نقش بســیار مهمی در اپیدمیولوژی ویروس آنفلوانــزا  در این منطقه دارد 

)2(. در بررسی دیگری که توسط Fereidouni و همکاران در سال 2010 

)H5 و H7 سرواپیدمیولوژی آنفلوانزای پرندگان )تحت تیپ های

جدول 1. فراوانی و درصد واحدها/مزارع نمونه برداری شده برای آنفلوانزای H5 و H7-1392-ایران.

درصد به کل واحد/مزارع نمونه برداری شدهتعداد واحد/مزرعه  نمونه-برداری شدهتعداد واحد/مزرعه موجودنوع واحد

6046340430/7روستا

171848436/8مرغ تخمگذار

73329422/4مادر گوشتی

338524پرورش بوقلمون

24505231/7مرغ گوشتی

2040/3باغ وحش

4950/4پرورش کبک

399191/4پرورش شترمرغ

3430/2بازار فروش پرندگان زنده

1730/2پرورش اردک

1720/2سایر پرندگان

30930/2پولت تخمگذار

10310/1زیستگاه طبیعی

28620/2کشتارگاه طیور

9260/5پرورش بلدرچین

2270/5مادر تخمگذار

110/1مادر بوقلمون

2610/1اجداد گوشتی

23310/1منابع آب طبیعی

893651315100جمع کل

جــدول2. فراوانــی نمونه هــای اخذ شــده بــرای آنفلوانزای H5 و H7 بــه تفکیک نوع 
پرنده -1392- ایران.

تعدادنوع نمونه

25174مرغ و خروس

1619آبزی سان

1277بوقلمون

21کبوتر

100بلدرچین

867سایر پرندگان

29058مجموع
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بــا نمونه برداری از 1146 پرنده مهاجر آبزی  در بین ســال های 2003 الی 

2007 که در زمستان در ایران بودند، انجام گرفت میزان شیوع ویروس های 

آنفلوانزا  بــا بیماریزایی کم را 3/5٪ تا 8/3٪ گــزارش کردند. که باالترین 

میزان شیوع مربوط به اردک های  وحشی و تیل بود که در آزمایشات سرمی 

برابر 24٪ و 46٪ و در آزمایشات مولکولی برابر43٪ و 26٪ بود و این میزان 

شیوع بیانگر نقش این پرندگان در انتقال ویروس و تداوم حضور آن در این 

منطقه می باشــد )3(. در بررسی انجام  گرفته توســط Vasfimarandi و 

همکاران در سال  2010 در خصوص تحت تیپ های H5 و H7  و H9  از 

750 نمونه سرمی بررسی شده مربوط به سالهای 1372 الی 1376، تمامی 

نمونه ها فاقد تیتر ســرمی بر علیه تحت تیپ های  H9 ،H7 ،H5 بودند و 

همچنین از 300 نمونه سرمی مربوط به سال های 1377 الی 1383 تمامی 

نمونه ها فاقد تیتر سرمی علیه H7N7 و H5N1 بودند و فقط 21/7 ٪ سرم 

ها دارای تیتر ســرمی علیه  H5N2 و H9N2 بودند. که نتیجه گیری آن ها  

عــدم بروز طغیان های مربوط به تحت تیپ های آنفلوانزا ی H5 و H7  در 

بین سالهای1372 تا 1393 در کشور بود  )18(

Mehrabanpour و همکاران در ســال2012 در مطالعه ای بر روی 

443 نمونه مدفوع پرندگان وحشی بوشهر، به بررسی  تحت تیپ های H9 و 

H7 و H5  ویروس آنفلوانزا  )آزمایش RT-PCR ( در این نمونه ها پرداختند 

و در نمونه های آزمایش شده از سه نمونه تحت تیپ H9 جدا شد ) دو مورد 

از مرغ نوروزی و یك مورد از اردك وحشــی( ولی هیچ موردی از آلودگی به 

تحت تیپ های با بیماریزایی باال مشاهده نگردید )7(.

در مورد واحدهایی که نمونه های ســرمی برای تحت تیپ های H5 و 

H7  ســرم مثبت بودند با توجه به اینکه پرندگان نمونه برداری شــده فاقد 

عالیم بیماری بوده و تلفات هم در این واحدها مشاهده نشد، احتمال دارد 

که جدایه های با بیماری زایی پایین این دو تحت تیپ ویروس آنفلوانزا  به 

صورت بسیار محدودی در کشور در گردش بودند اما  هیچ مورد عفونت فعال 

جدول 3. تحلیل تک متغیره، متغیرهای مستقل بررسی شده  برای آنفلوانزای تحت تیپ H5 در طیور بومی و صنعتی ایران- 1392. * آب و هوای گرم و خشک  پایه قرار داده شده 
و بقیه با آن مقایسه شده است.

فاصله اطمینان 95% نسبت شانس)OR(وضعیت سرمی آنفلوانزای H5حاالتمتغیر
نسبت شانس

P_value

تعداد منفیتعداد مثبت

3515گرم و خشکوضعیت آب و هوا*

14/230/741-0361/470/15کوهستانی

29/510/386-04233/290/37خزری

12/331/000-12191/280/13گرم و مرطوب

6/610/561-11170/680/07معتدل

34/100/166-0524/030/48بلهقرار داشتن تاالب تا شعاع 3 کیلومتری

51258خیر

8/160/982-01910/980/12بلهقرار داشتن رودخانه تا شعاع 3 کیلومتری

51119خیر

41/690/106-0434/910/58بلهقرار داشتن دریاچه تا شعاع 3 کیلومتری

51267خیر

42/730/100-0425/030/59بلهقرار داشتن کشتارگاه طیور تا شعاع 3 کیلومتری

51268خیر

177/380/00-01119/682/18بلهبازار فروش پرندگان زنده

51299خیر

25/410/313-47672/830/32بلهقرار داشتن در مسیر حمل و نقل عمومی

1543خیر

آیا در روستا دوره گردان اقدام به عرضه طیور 
زنده می نمایند؟

20/780/684-11791/300/08بله

1231خیر

آیا در نزدیکی واحد ، واحد صنعتی دیگر 
)گوشتی،  تخمگذار و ...(وجود  دارد؟

7/570/582-37121/260/21خیر

2598بله

آیا در نزدیکی واحد مزرعه پرورش اردک سانان 
وجود دارد؟

98/680/006-01911/331/30بله

51291خیر
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)تعیین ویروس( در کشــور شناسایی نشد، اما ردیابی تیتر سرمی این تحت 

تیپ ها نشان می دهد طیور کشور در معرض این ویروس ها هستند. با توجه 

به اینکه مخازن این ویروســها، پرندگان آزاد پرواز آبزی هستند و با توجه 

به شــیوع تحت تیپ های فوق حاد در برخی کشورها در اواخر سال گذشته 

که منشٔا آن ها پرندگان مهاجر اعالم شده اند، مراقبت فعال و نمونه برداری 

پرندگان مهاجر برای شناسایی زودهنگام عفونت احتمالی در این پرندگان 

و جلوگیری از گسترش آن ها به طیور بومی و صنعتی کشور ضروری است.

همچنیــن بر اســاس نتایج مطالعــه در مورد تحت تیــپ H5 از بین 

متغیرهای بررســی شده،  بازار فروش پرندگان زنده و وجود مزرعه پرورش 

اردک تــا شــعاع 3 به عنوان عوامل خطر ایــن تحت تیپ در طیور صنعتی 

و بومی شناســایی شــدند. در بیشــتر مطالعات انجام گرفته در دنیا نیز بازار 

فروش پرندگان زنده به عنوان مهمترین عامل خطر شناسایی شده است . در 

مطالعات انجام گرفته در برخی از کشورها از جمله کشورهای جنوب شرق 

آســیا، ترکیه و مصر نیز بازار پرندگان به عنوان مهمترین عامل خطر بروز 

آنفلوانزای پرندگان تعیین شده است. از طرفی بیشتر موارد HPAI گزارش 

 HPAI شــده در دنیا نیز از این بازارچه ها بوده است. در هنگ کنک رخداد

مرتبط با تماس با بازار فروش پرندگان زنده بیشترین فراوانی را داشت )14(.

در این مطالعه وجود مزرعه پرورش اردک تا شــعاع 3 کیلومتری واحد 

به عنوان عامل خطر بروز بیماری است که در  بررسی انجام گرفته توسط 

Hadipour و همکاران در سال 2011  بر روی اردک ها،  بیشترین میزان 

شیوع در شمال بود که علت آنرا وجود دریاچه ها و تاالب ها عنوان کرده اند 

.)4(

با توجه به مثبت بودن ســرمی برخی از پرنــدگان در مورد تحت تیپ 

H5 در این مطالعه، احتمال گردش ویروس های با بیماریزایی این ویروس 

در کشور وجود دارد و پایش منظم واحدهای پرورشی و بومی کشور جهت 

شناســایی سریع این تحت تیپ ها ضروری اســت تا قبل از ایجاد تغییرات 

احتمالی و تبدیل شــدن به ســویه های با بیماریزایی باال آن ها را شناسایی 

نموده و اقدامات مناسب و مٔوثر به کاربرده شود.

 در نهایــت اینکه با توجه به نقش بازارهای فــروش پرندگان زنده در 

انتقال و گسترش ویروس های آنفلوانزا و نقش جابه جایی پرندگان زنده در 

گسترش این بیماری، پایش مستمر این مراکز و بررسی وضعیت گردش این 

ویــروس در بین این پرندگان و به خصوص در زمانهای مهاجرت پرندگان  

با توجه به احتمال شــکار این پرندگان و عرضه آن ها در این بازارها بســیار 

ضروری می باشد تا در صورت آلودگی احتمالی ضمن شناسایی سریع آن ها 

به سرعت اقدامات پیشگیرانه و کنترلی مناسب به کار برده شود.

تشکر و قدردانی 
ایــن مطالعه با همکاری دفتر بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور 

سازمان دامپزشکی، مرکز تشخیص بیماری های سازمان دامپزشکی و اداره 

طیور  ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها انجام گرفــت و از همکاری آن ها 

صمیمانه تقدیر می گردد.

)H5 و H7 سرواپیدمیولوژی آنفلوانزای پرندگان )تحت تیپ های
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Frequency and percentage of sampled units/farms for H5 and H7 subtype of AI in Iran (2013).

Table 2. Frequency of sampled birds for H5 and H7 subtype of AI according on bird’s type in Iran- 2013.

Table 3. Univariable analysis of investigated independent variables for H5 subtype of AI in commercial and backyard poultry of 
Iran (2013).
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Abstract:
BACKGROUND: Avian Influenza  comprise viruses from the Orthomyxovirida family.  

This disease in poultry, turkey, and many other birds is caused by different subtypes of 
type A influenza virus. OBJECTIVES:  The aim of this study was to estimate probability 
infections of H5 and H7 subtypes of AI viruses in commercial and backyard poultry in 
Iran. METHODS: This cross-sectional study was done in Iran’s commercial and domestic 
poultry from September to December, 2013. The samples were examined with the HI 
test to differentiate H5& H7. A total of 1315 premises and 29058 birds were sampled.              
RESULTS: All premises were negative for H7 subtype and five premises (3 broiler breeders 
and 2 villages) out of 1315 were positive in HI test. All the collected swab samples from 
H5 seropositive premises were PCR negative for detection of H5.  The results of our study 
showed that existing live bird marketing with OR=19.68 (CI 95% 2.18-177.38) and exist-
ing duck farm within up to a 3 km radius with OR=11.33 (CI 95% 1.30-96.68) were risk 
factors for H5 sub type. CONCLUSIONS: Based on the live bird marketing role in transmis-
sion and spread of Influenza viruses, especially during  migration season in the country and 
the probability of hunting and selling of them at these markets, continuous monitoring of 
these markets for early detection of probable infections and preventing the spread of infec-
tion to other poultry is recommended. 

Keyword: Avian Influenza, H5 & H7, haemagglutinin Inhibition (HI)
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