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 چکیده

 این بيماری دری  هکنندایجادامل ودر سراسر جهان بوده ایم. ع آنفلوانزا بيماری گسترده یهای  گذشته شاهد همه گيری سال های در

ات تغيير تواناییا ب (Avian Influenza)ی پرندگان آنفلوانزاهای  ویروسد. نمحسوب می گرد A آنفلوانزا تيپء جز ،و انسان پرندگان

از زیرگروه  ود آورند کهبه وج را جدیدی نوترکيبهای ویروس  ،انسانیاز جمله گونه ی  آنفلوانزا های ویروسدیگر  با ممکن استژنتيکی، 

 جدی های يماریبرخی از ب مسئول  1N5H  و 9N7H  دو زیرگروه را نام برد. 2N9H و 1N5H،  9N7H های قابل انتقال به انسان می توان

 در می باشد که کم اریزاییبيم با ویروسی پرندگان، آنفلوانزای 2N9H زیرگروهولی  اند بوده امروز به تا جهان سراسر در مير و مرگ و بشر

( 2N9H)زیرگروه ن است و همينطور گونه ی بومی کشور ما نيز محسوب می گردد. اییافت شده  آسيایی، کشورهای اکثر خانگی پرندگان

شاغل مدر افرادی با  ،این ویروس ارد و بيشترین درصد آلودگی بهد ،انسان کننده آلوده ظهورنو  های ویروسایجاد  در قابل توجهی نقش

ای اصلی هدهنده  پرندگان مهاجر آبزی از مخازن و انتقالمرتبط با پرندگان به ثبت رسيده است. پرندگان اهلی و وحشی به خصوص 

نفلوانزا زمينه ی آ رفته دردر این مطالعه ضمن مروری بر تحقيقات انجام گآنفلوانزا در سراسر دنيا ) از جمله ایران( محسوب می گردند. 

هداشت برای حفظ ب پرندگاندر انسان و ی سعی در روشن نمودن بعضی از نکات حائز اهميت این بيمار)در ایران و برخی ازکشور ها( 

 نبي های مشترکی برجسته بيمار عواملاز پرندگان  ینزااآنفلو های زیرا ویروس آن، داریم. شيوع همه گيریپيش گيری از و عمومی 

 .دکنن می تهدید را حيوانی و انسانی های جمعيت مداوم، سالمت خطر یک عنوانبه  مطرح هستند که و جانوران انسان

 

 2N9Hآنفلوانزا، تغييرات ژنتيکی، همه گيری، کلمات کلیدی : 
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