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Világszerte tombol a madárinfluenza
Hazánkban kacsa- és lúdállományban is megjelent a madárinfluenza, a szezon első megbetegedései
Európában október elején jelentették a nemzeti állategészségügyi szervek.

Ezúttal a héten a norvég élelmiszerbiztonsági hatóság közölte, hogy az országban második
alkalommal mutatták ki a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza vírust. Az értintett farmon 7000
baromfit kellett leölni és megsemmisíteni.
A vírus jelenleg Norvégia délnyugati megyéjében pusztít, a környék baromfitelepeit karantén alá
helyezték.
Dél-Koreában a hét elején 770 ezer baromfit kellett leselejtezni ugyancsak a vírus rohamos terjedése
miatt.
Belgium is szigorította a baromfitartás szabályait, miután vadludak szervezetében kimutatta a helyi
hatóság a betegséget.
Japánban megint nagy a gond
Japánban megerősítették hogy madárinfluenza vírus H5N8 törzsének terjedése már járvánnyal
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fenyeget.
A magas patogenitású H5N8 variánst mutatták ki egy újabb baromfifarmon - közölte a hét elején a
mezőgazdasági minisztérium. A farmon 11 ezer tojótyúkot kellett levágni.
Japán a hónap elején ideiglenesen felfüggesztette a csirkehús és a tojás exportját minden régióból,
miután bejelentették az első járványkitörést, bár a minisztérium szerint az említett termékek
fogyasztása, ha fertőzöttek, nem jelentenek veszélyt az emberekre.
Tavaly télen Japánban az eddigi legsúlyosabb téli influenzaszezon hozta szinte kilátástalan helyzetbe
a gazdákat, csaknem 10 millió csirkét selejteztek ki
Az országban a mezőgazdasági minisztérium adatai szerint mintegy 181 millió tojótyúk- és 140 millió
brojlerállomány található.
Baromfik esetében a vírusellenes kezelések hatásosak lehetnek a madárinfluenza ellen, de az
emberek számára nincs vakcina - olvasható a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat honlapján.

Emberre is veszélyes lehet
A madárinfluenzában megfertőződött emberek számának növekedése világszerte idén egyre
nagyobb aggodalomra ad okot a járványügyi szakértők szerint, különösen a koronavírus árnyékában.
Kína 2021-ben 21 emberi fertőzést jelentett az Egészségügyi Világszervezetnek a madárinfluenza
H5N6 altípusával, míg tavaly csak ötöt. Hatan pedig életüket vesztették, a többiek közül sokak
válságos állapotba kerültek.
Februárban Oroszország regisztrálta az első esetet, amikor a H5N8-as törzs madarakról jutott át
emberre. Akkoriban nem volt jele az emberek közötti átvitelnek.
A jelenlegi adatok szerint bár egyre gyakoribb, de még mindig ritka, hogy madár embert fertőzőn
meg.
Emberről-emberre jelenleg nem terjed a vírus, vagy legalábbis a tudósok szerint ritka és egyedi
esetekről lehet szó. Ugyanakkor az emberi megbetegedések is nagyon súlyos tünetekkel járnak.
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