ﭼﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 H10N3آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﮔﺰارش ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﮑﻦ ) ،(NHCاﯾﻦ ﻣﺮد  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ »ﺟﯿﺎﻧﮕﺴﻮ« ﭼﯿﻦ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر  H10N3آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از آﻧﻔﻠﻮﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز
ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش راﺣﺖ آن ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ

ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ »ﺟﻨﺠﯿﺎﻧﮓ« ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ﺧﺮداد ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺑﺘﻼی وی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  H10N3را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺑﺘﻼی اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن را دارد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻋﺪم اﺑﺘﻼی ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ
ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ  H10N3در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﮑﻦ H10N3 ،ﺑﯿﻤﺎریزاﯾﯽ ﮐﻤﯽ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﺪﯾﺪی در ﻃﯿﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روﯾﺘﺰر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ از ﻧﺤﻮه اﺑﺘﻼی اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ  H10N3اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد:

»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻌﺮض وﯾﺮوس  H10N3ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی دﯾﮕﺮی در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ وﯾﺮوس وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻮر وﺟﻮد
دارد ،اﺑﺘﻼی ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا وﺟﻮد دارد«.
 H10N3ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪان راﯾﺠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۶۰ﻣﻮرد ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ در آﺳﯿﺎ و ﻧﻘﺎط ﮐﻤﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪود
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ وﯾﺮوس دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ

وﯾﺮوسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
روﺑﻪرو ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

