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 :چکیده

 

 برنامه در نارسایی بهداشتی، ساختهای زیر ضعف مخازن، و ناقلین انسان، بین تماس افزایش نظارت، بدون

 و اکولوژی در انسان تغییرات کلی طور به و بیماریها سریع تشخیص در نارسایی سازی، ایمن و کنترلی های

 تازگی به که است بیماری نوپدید مشترک بیماری. اند شده ایجاد بازپدید و نوپدید بیماریهای ها اکوسیستم

 انتشار یا و یافته افزایش آن شیوع میزان اخیراا اما داشته وجود قبالا  آنکه یا و یافته پدیدی یا و شده شناخته

 مورد 731 شده مطرح نوپدید بیماری 711 از انسان در.است یافته گسترش آن ناقلین و میزبان جغرافیایی،

 اقتصادی خسارات مشترک بیماریهای از گروهی. هستند مشترک بیماریهای جزء( درصد 13 حدود) آن

 و انسان مشترک بیماریهای از برخی برای موثری درمان اینکه به توجه با و کنندمی وارد انسانها به شدیدی

 اثر تحت زمان طول در مشترک عفونی عوامل از بعضی یا و ندارد وجود...(  و گاوی جنون هاری، نظیر) دام

 مثل) شوندمی منتقل انسان به انسان از حتی و گرفته خود به جدید ایچهره و شده تغییر دچار محیط

 عامل 7111 میان از جهانی بهداشت سازمان گزارش اساس بر برنامه باید لذا ،....( و ایدز آنفلوآنزا، ویروس

 کنی ریشه در بشر تالشهای هرچند. شوند می منتقل انسان به حیوانات از عامل 051 از بیش بیماریزا

 و انسان مسافرت سهولت جمعیت، افزایش جمله از دالیلی به حاضر قرن در اما بوده موفق عفونی بیماریهای

 تهیه ای، قرنطینه سیستم در ضعف و استراتژیک نقاط در ضعیف بهداشتی،کنترلهای فقر دامها، نقل و حمل

 همکاری نیازمند این که اندیشید مشترک بیماریهای برای مناسبی کنترلی های شرایط در زیاد غذایی مواد

 .باشدمی سازمانها تمام

 

 مشترک بیماریهای به توجه لزوم بازپدید و نوپدید بیماریهای زیاد بسیار اهمیت و مسائل این تمام به توجه با

 بلکه نیست پزشکی از کمتر دامپزشکی اهمیت تنها نه که دهدمی نشان موضوع این و است مهم بسیار

 شودمی حاصل حیوانات روی بر تحقیق طریق از مشترک بیماریهای خصوص در پزشکی هاییافته از بسیاری

 .گیرد قرار مسئوالن توجه مورد پزشکی همچون نیز دامپزشکی باید اساس، این بر و
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 باز و پدید نو بیماریها اپیدمیولوژی در دام و انسان مشترک بیماریهای اهمیت بیان مطالعه این از هدف

 .میباشد پدید

 

 اپیدمیولوژی بازپدید، , نوپدید بیماریهای زئونوز، بیماری: کلیدي هاي واژه

 

 

 

 

 

 

Zoonoses disease and the relation of with emerging and re-emerging 

disease in human 

 

Summary: 

 

Report of World health organization shows among 1709 pathogenic agent more than 850, 

transmit from animals to human. 

Although human efforts for extirpation of infectious disease has been prosperous but in 

present increasing of crowd, human journey, animal transporting, hygiene poverty, weak 

controls in strategic points and infirmity in quarantine system, preparation of food material 

without supervision, increasing of contact between humans and vehicles, hygiene infirmity, 

insufficiency in control and safety programs in insufficiency for quick diagnosis of disease 

and totally human changes in ecology and ecosystems create emerging and re-emerging 

disease. Emerging disease is a disease that knows new or it was in the past but recently 

outbreak of that is increased or geography dispersal, vehicles and hosts has been spread. 

In human from 177 emerging disease, 130 cases (73 percent) are Zoonoses disease. Some of 

Zoonoses disease has high economic damage and some of them don’t have effective 

treatments (like rabies, BSE, …) and because of some infectious Zoonoses agents change at 

the time and have a new appearance, even transfer human to human (like influenza, HIV,…), 

it must have control programs for Zoonoses disease that all institutes cooperates with each 

other. 

Because of these problems and importance of emerging and re-emerging disease, Zoonoses 

are very important and it shows veterinary is as important as medicine. The most medicinal 

research for Zoonoses disease is on the animals. 
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Purpose: expression importance of Zoonoses disease of human and animal in epidemiology 

of emerging and re-emerging disease. 

 

Keywords: Zoonoses disease, emerging , re-emerging diseases, epidemiology 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

 

 در چشمگیر و ارزشمند پیشرفتهای علیرغم. روبروست کنند،می تهدید را او سالمت که متفاوتی بیماریهای با بشر امروزه،

 طبق بر. شودمی تهدید بیماریها این جانب از انسان سالمت باز بیماریها، انواع درمان و پیشگیری و بهداشت پزشکی، حوزه

 انتقال انسان و دار مهره حیوانات بین طبیعی طور به که عفونتهایی و بیماریها 7151 سال در بهداشت جهانی سازمان تعریف

 کشور بهداشت عمده و اصلی مشکالت از حیوان و انسان بین شونده منتقل بیماریهای. شوندمی نامیده زئونوز یابندمی

 حضور. دهندمی نشان را خود نوظهور و مشترک بیماریهای قالب در کشور در جدی بحرانی و معضل بصورت سالها که هستند

 افزایش و جلدی لیشمانیوز مجدد شیوع و کشور در هاری و بروسلوز سالمونلوز، هیداتیک، کیست مثل بیماریهایی دیرپای

 خوکی آنفلوانزای و پرندگان حاد فوق آنفلوانزای کنگو، کریمه دهنده خونریزی تب از ناشی بحرانهای و کشور در آن کانونهای

 احتمال. دهدمی نشان را مشترک بیماریهای موضوع به خاص توجه اهمیت کشور مالی و انسانی منابع کردن درگیر بدلیل

 استفاده انسان، به حیوانات حمله طریق از انتقال دامها، مجاورت در زندگی دامها، با تماس طریق از مشترک بیماریهای انتقال

 .میباشد زیاد بیماریها این بروز موارد و است پذیر امکان...  و طیور و دام های فراورده از

 از. باشندمی...  و قارچها انگلها، ویروسها، باکتریها، مثل بیماریزا عوامل همه از مشترک بیماریهای کننده ایجاد عوامل

 و طاعون مشمشه، ،(شاربن) زخم سیاه ،(برسلوز) مالت تب مثل باکتریایی  بیماریهای به توانمی مشترک بیماریهای مهمترین

 سالک پالسموز، توکسو مثل انگلی بیماریهای و آنفوالنزا هاری، کنگو، کریمه دهنده خونریزی تب مثل ویروسی بیماریهای

 ،هاری ما کشور در زئونوز بیماریهای ترینمتداول و ترین مهم. کرد اشاره( احشایی لیشمانیوز) کاالآزار ،(جلدی لشمانیوز)

 اخیراا و پرندگان آنفلوآنزای ،کنگو کریمه تب ،گاوی جنون بیماریهای البته. هستند زخم سیاه و مالت تب ،هیداتیک کیست

 7111 میان از جهانی بهداشت سازمان گزارش اساس بر. کنندمی تهدید را کشور وعشی و ورود بعلت نیز خوکی آنفلوانزای

 .شوند می منتقل انسان به حیوانات از عامل 051 از بیش بیماریزا عامل

 بازپدید و نوپدید زئونوزهاي
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 و مرگ عامل عفونی بیماریهای هم باز بیستم، قرن در دامپزشکی و پزشکی حوزه در چشمگیر و ارزشمند پیشرفتهای رغم علی

 بیماریهای مجدد ظهور جدید، عفونی بیماریهای ظهور: است دلیل سه به عمدتاا که هستند دامی و انسانی جوامع در باالیی میر

 .درمان برابر در شده مقاوم عفونی عوامل قدیمی، عفونی

 گزارش در حیوانی بیماریهای گیریهای همه المللی بین دفتر و جهانی کشاورزی و خواربار سازمان جهانی، بهداشت سازمان

 بیماری نوپدید مشترک بیماری یک: کردند تعریف زیر بصورت را نوپدید مشترک بیماریهای 4112 سال در خود مشترک

 انتشار یا و یافته افزایش آن شیوع میزان اخیراا اما داشته وجود قبالا آنکه یا و یافته پدیدی یا و شده شناخته تازگی به که است

 .است یافته گسترش آن ناقلین و میزبان جغرافیایی،

 ها، یاخته تک باکتریها، پریونها، ویروسها، از وسیعی محدوده چون است متفاوت بسیار بازپدید و نوپدید عوامل با برخورد نحوه

 هستند یافته موتاسیون یا ناشناخته قبالا عفونی عوامل بیشترین از هایاخته تک و ویروسها. گیردمی بر در را انگلها و قارچها

 در ناقل و مخزن انتقال، وسیله ویروسی، التقاط یا موتاسیون. اندداشته نقش نوپدید مشترک بیماریهای انتشار و بروز در که

 در بازپدید و پدید نو انسانی بیماریزای عوامل از بسیاری. دارند ایعمده نقش ویروسی بیماریهای مجدد پیدایش خصوص

 این  ظهور در بیماریزا عوامل و حیوانات از زیادی تعداد. اندگرفته منشا حیوانی هایفرآورده یا حیوانات از جهان سطح

 اپیدمیولوژی چرخه در...(  و طیور گاو، اسب، مثل) اهلی و( جوندگان خفاشها، مثل) وحشی حیوانات. دارند دخالت بیماریها

 مثل) بوده ویروسها انسان در جدید بیماریهای و عفونتها مسئول عوامل از بسیاری. اند شده شناخته مسئول ها بیماری این

 و( اشریشیاکولی و سالمونالها مثل) ایروده باکتریهای ویژه به و باکتریها اما( ویروسها موربیلی و ویروسها لیسا ویروسها، هانتا

 نقش آب و غذا طریق از منتقله بیماریهای یا عفونتها شیوع در موارد اکثر در نیز حیوان منشا با( کریپتوسپوریدیوم مثل) انگلها

 .اند داشته

 بیماریهای درصد 13 حدود یعنی هستند مشترک بیماریهای جزء آن مورد 731 شده مطرح نوپدید بیماری 711 از انسان در

 شده تغییر دچار محیطی عوامل اثر تحت و زمان طول در مشترک عفونی عوامل این. هستند مشترک بیماری بازپدید و نوپدید

 بیشتری تغییرات است ممکن کنندمی ایجاد را بیماریها این که عفونی عوامل از بعضی. گیرندمی خود به جدید ایچهره و

 .شوند منتقل انسان به انسان از و کنند پیدا

 :هستند زیر گروههای از یکی جزء بازپدید و نوپدید بیماریهای کلی طور به

 .شوند می شناسایی امروزه که قبلی ناشناخته بیماریهایی

 .کنندمی سرایت انسان به دام از تغییر و موتاسیون با امروزه و اندداشته وجود گذشته در که بیماریهایی

 .کنند می بروز باالیی شیوع سطح با امروزه اما اند داشته پایینی بروز سطح گذشته در که بیماریهایی

 :بازپدید و نوپدید عفونی بیماریهاي آمدن بوجود علل

 و بیوتیک آنتی با باکتریایی بیماریهای موفق درمان و بوده موفق عفونی بیماریهای کنی ریشه در بشر تالشهای چند هر

 تعدادی و جهان صنعتی پیشرفته کشورهای در سرخجه اطفال، فلج سرخک، سرفه، سیاه مثل بیماریهایی کنترل و پیشگیری

 و آسیایی توسعه حال در کشورهای اما شد واگیردار غیر بیماریهای گرفتن قرار اولویت در باعث توسعه حال در کشورهای از

 جمعیت ازدیاد نشینی، حاشیه مهاجرت، جمله از دالیلی به حاضر قرن در و هستند و بوده بیماریها این درگیر هنوز آفریقایی

 اکولوژی، و اکوسیستم در انسان تغییرات کلی طور به و بهداشتی امنیت نبودن و پایین بهداشت مدیریت، عدم شهری،

 بیماریهایی بروز و اندشده ظاهر دوباره مننژیتها و دیفتری طاعون، همچون بیماریهای. اندشده ایجاد نوپدید بیماریهای
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 می عفونی بیماریهای بروز در انفجاری بیانگر همگی...  و آنفلوانزا ابوال، گاوی، جنون ها،هپاتیت ایدز، کنگو، کریمه تب همچون

 .است برخوردار سزایی به اهمیت از دام و انسان بین مشترک بیماریهای نقش بین این در که باشد

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می بازپدید و نوپدید بیماریهاي ظهور علل مهمترین از

 جمعیت افزایش

 المللی بین انتقال سرعت دلیل به دامها نقل و حمل و انسان مسافرت سهولت

 بهداشتی فقر و بهداشتی ساختهای زیر ضعف

 ای قرنطینه سیستم در ضعف و استراتژیک نقاط در ضعیف کنترلهای

 نظارت بدون شرایط در زیاد غذایی مواد تهیه

 دامی و کشاورزی محصوالت تولید های شیوه در تغییر

 مخازن و ناقلین انسان، بین تماس افزایش

 ای منطقه جنگهای

 انسان زندگی شیوه تغییر

 ها اکوسیستم و اکولوژی در تغییر

 سازی ایمن و کنترلی های برنامه در نارسایی

 بیماریها سریع تشخیصی نارساییهای

 جدید جغرافیایی مناطق در بیماریها این گیریهای همه بروز برای مناسب شرایط ایجاد در اکولوژیک تغییرات و انسان نقش

 بومی غیر مناطق در آنها استقرار و بیماریها این جغرافیایی گسترش در مهمی نقش ناقل و میزبان انتقال و نقل. است مهم

 جدید محیطهای در بندپا ناقلین و مخزن میزبان، اکولوژیکی، شرایط با بیماریزا عوامل این تدریجی سازگاری البته. دارد جدید

 .شودمی بیماری این از ایتازه کانونهای ایجاد به منجر

 در موثر عوامل از نیز شهری مناطق به کشاورزی -جنگلی مناطق تبدیل و شهرنشینی حیوان، و انسان جمعیت جابجایی

 و جابجایی باعث نیز حرارت درجه تغییر و خشکسالی و قحطی. است جدید بیماریهای پیدایش یا و مشترک بیماریهای برگشت

 .میآورند نبوده قبالا که مناطقی به را بیماریها و شده بیماریها مخازن و ناقلین حرکت

 :کنیم می اشاره بازپدید و نوپدید بیماریهاي بروزهاي از تعدادي به موضوع اهمیت بیان جهت

 

 7171 و 7170 سالهای در: خوکی آنفلوانزای

 7151 دهه: ونزوئال و ترینیداد پرو، کلمبیا، در ونزوئالیی اسبی آنسفالیت

 7191 دهه اواخر: مکزیک و مرکزی آمریکای در ونزوئالیی اسبی آنسفالیت
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 7117  سال در: آمریکا متحده ایاالت در ونزوئالیی اسبی آنسفالیت

 7119 سال در: آمریکا خوکی آنفلوانزای

 7105 تا 7107 از: برزیل در احشایی لیشمانیازیس

 7100 سال در: بریتانیا در موریوم تیفی سالمونال

 7112 تا 7113 از: برزیل در احشایی لیشمانیازیس

 7112 سال در: استرالیا در خوکی ویروس نیپا

 7112 سپتامبر در: استرالیا کوئینزلند در اسبی ویروس موربیلی

 7115 سپتامبر اوایل: ونزوئال و کلمبیا در ونزوئالیی اسبی آنسفالیت

 7115  سپتامبر در: نیکاراگوآ در لپتوسپیروزیس

 7119 می  31: بریتانیا در هاری

 7119  جوالی در: ژاپن اوزاکای در انتروهموراژیک اشریشیاکولی عفونت

 7119 و 7115 سالهای در: تگزاس در ویروس هانتا

 7111 سال در: متحده ایاالت در خوکی E هپاتیت ویروس

 7110  تا7117  سالهای در: برزیل در هاری

 7111 تا 7110 سالهای در: مالزی در خوکی ویروس نیپا

 4111  سال در: نپال کاتماندو، در خوکی E هپاتیت ویروس

 4112  ژانویه در: آسیا شرقی جنوب در مرغی آنفلوانزای

 4111 سال در: فیلیپین خوکی آنفلوانزای

 4111 سال در: مکزیک و آمریکا خوکی آنفلوانزای

 4111 سال: خوکی آنفلوانزای پاندمی

 پیشنهادي کنترلی هايبرنامه

 کنگو کریمه تب و خوکی آنفلوآنزای پرندگان، آنفلوآنزای مانند بازپدید و نوپدید مشترک های بیماری اخیر های سال طی

 نقش انگلی های بیماری با مبارزه. شود جلوگیری ها بیماری این بیشتر گسترش از الزم تدابیر با است الزم که یافته گسترش

 .دارد کنگو کریمه تب نوپدید و مشترک بیماری نیز و زردی مانند دامی های بیماری از جلوگیری و کنترل در مهمی بسیار

 مطرح 4112 سال در را زیر هایتوصیه نوپدید و بازپدید بیماریهای با مقابله برای OIE و FAO جهانی، بهداشت سازمان

 :اندکرده
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 این سنتی غیر اعضای آنها در که شود تشکیل ملی و منطقه سطح در مشترک بیماریهای کنترل و آمادگی برای هایی کمیته

 هایکمیته یا و( هاوحش باغ و وحش حیات سازمانهای دولتی، غیر سازمانهای) باشند داشته شرکت نیز ها کمیته نوع

 آوری جمع ملی و محلی سطح در را حیوان و انسان بیماریهای به مربوط هایداده باید هاکمیته این. شوند تقویت موجود

 .کنند صادر را الزم دستورات گیریها همه شیوع از بعد بتوانند تا کنند

 بهداشت و کشاورزی هایخانه وزارت بین همواره کنترل، هایبرنامه تهیه و همکاری دائمی، ارتباط تامین برای است الزم

 .باشد برقرار پیوسته کاری ارتباط

 کار وحش حیات سازمانهای در که کسانی دارند، اشتغال حیوانی بهداشت هایبرنامه در که افرادی کشاورزان، باید کشوری هر

 بیماریهای موارد کردن گزارش اهمیت زمینه در را حیوانی و انسانی محلی هایدرمانگاه و وحشها، باغ کارکنان کنند، می

 42 عرض در باید دامپزشکی، یا و پزشکی منابع از مشترک، بیماریهای به مشکوک موارد تمام. دهد آموزش مهم مشکوک

 .شود گزارش مسئول مراکز تمام به ساعت

 اجرای اثر در دیده خسارت کشاورزان مالی زیان تمام. شود گرفته نظر در هایی تشویق باید موقع به دهی گزارش بهبود برای

 .شود جبران مناسب شکلی به باید کنترل برنامه

 نظم در یا و گیردمی قرار کار دستور در دام نوع یک پرورش از بزرگی مزارع تشکیل یا و است مخلوط دامداری که صورتی در

 محیط بر آنها تاثیر ها،برنامه این منفی احتمالی نکات باید( واکسیناسیون برنامه اجرای مثالا) شودمی داده تغییراتی جاری

 احتمال باید نکات این ارزیابی در. شود ارزیابی مردم سالمتی بر آنها بازتاب باالخره و محلی، وحشی حیوانی هایگونه و زیست

 .شود گرفته نظر در مشترک بیماریهای از جدیدی عامل شیوع خطر با برخورد

 :بحث

 اگرچه شدن جهانی فرآیند با همگام و آزاد تجارت رشد با همزمان غذا، استحصال و دام پرورش از اعم دنیا کل در تغییرات

 جهانی فرآیند نتیجه یا وابسته مدرن، زندگی مقتضیات و است رویداد حال در که است واقعیتی اما نیست انتخابی فرآیندی

 .شوند شناسایی آنها از پیشگیری و نوپدید بیماریهای با مقابله جهت لوازم و عوامل تا کندمی ایجاب این و است شدن

. ندارد وجود جدید بیماریزای عوامل نابودی و پیشگیری پیشگویی، خصوص در اتکا قابل اپیدمیولوژیکی برنامه حاضر حال در

 آن در که بیماریزاست عوامل رشد به رو جمعیت کنترل در انتخابی و تکاملی ای پروسه است گردیده ارائه حاضر حال در آنچه

 اتفاق که است آنچیزی» هنگام زود شناسایی و تشخیص در روش مهمترین عنوان به آن تداوم و فعال مراقبت و وری دیده

 باکتریایی سندرم یک مراقبت و کنترل با نوپدید بیماریهای کنترل و رهگیری بین آشکاری تفاوت حالیکه در. باشدمی «افتاده

 .دارد وجود

 مهم بیماریهای این از بسیاری که مساله این به توجه با و حیوان و انسان بین مشترک عفونی بیماری 051 از بیش وجود با

 بسیار اقتصادی ارزش به عنایت با و هستند بشری جامعه و حاضر قرن مشکل بازپدید و نوپدید بیماریهای قالب در مشترک

 وجود و دهندمی تشکیل را جامعه مصرفی غذایی مواد از اعظمی بخش که دامی هایفرآورده و آبزیان طیور، دام، باالی

 مسایل به بیشتر توجه طیور، و دام انسان، بین آنفلوآنزا و گاوی جنون هاری، بروسلوز، نظیر خطرناک مشترک بیماریهای

 .دارد ضرورت دامی هایفرآورده کیفیت افزایش و دام بخش و دامپزشکی

 شده شناخته بیماریهای از دسته آن در حاصل اپیدمیولوژیکی تغییرات حیوانی، مخازن با جدید بیماریهای پیدایش بر عالوه

 جغرافیایی، انتشار در تغییر حیوانی، و انسانی میزبان حساسیت افزایش عفونت، عامل بیماریزایی حدت افزایش مثل گروه این
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 می مشترک بیماریهای انتشار گسترش در تغییر ایجاد به نیز دیگر ناشناخته عوامل و عفونت عامل حیوانی مخازن افزایش

 بیماریهای کنترل و پیشگیری مراقبت، زمینه در را جدیدی ریزیهای برنامه ضرورت دایمی جانبه همه تحول این و انجامد

 .کندمی ایجاب المللی بین و ملی سطح در مشترک

 :گیري نتیجه

 تامین لذا. کندمی تهدید مشترک بیماریهای شیوع خطر با را جامعه طیور، و دام بویژه حیوانات بهداشتی مسایل به توجهی کم

 در سازمانها تمام همکاری نیازمند و است ضروری امری مشترک بیماریهای شیوع از پیشگیری جهت الزم امکانات و ابزار

 درمان و شوندمی انسانها به شدید اقتصادی زیان و ضرر ایجاد سبب مشترک بیماریهای از گروهی. باشدمی آنها کنترل

 انسان مشترک بیماریهای از برخی. ندارد وجود گاوی جنون و هاری نظیر دام و انسان مشترک بیماریهای از برخی برای موثری

 بهداشت اهمیت البته. باشند می افزایش حال در نیز ایران در خوکی انفلوانزای اخیراا  و مرغی آنفلوآنزای بیماری جمله از دام و

 و ابوال مثل بیماریها دیگر از برخی زئونوتیک ماهیت و است نشده ارزیابی کامل طور به هنوز عوامل این از برخی عمومی

 احتمالی کاربرد باالخره و است نشده داده نشان درستی به هنوز و بوده ظن مورد ژاکوب -کروتسفلد بیماری جدید واریانت

 .شود منجر جدید بیماریهای ظهور به است ممکن آینده در (Xenotransplantation) پیوندی بیگانه

 این مخازن توانندمی شوندمی نگهداری خانگی حیوان بعنوان که حیواناتی انواع و وحشی و اهلی نیمه اهلی، حیوانات انواع

 و مشترک نوپدید بیماریهای اپیدمیولوژی مورد در مبهم نکات به بردن پی البته. باشند مشترک عفونی بیماریهای نوع

 قبلی شده شناخته مشترک بیماریهای اپیدمیولوژی در الزم بررسیهای انجام و بیماریها این حیوانی مخازن شناخت همچنین

 .کند کمک بازپدید بیماریهای مجدد برگشت چگونگی بهتر درک به تواندمی

 لزوم هستند زئونوز بیماریهای جزء آنها از باالیی درصد که نوپدید بیماریهای زیاد بسیار اهمیت و مسائل این تمام به توجه با

 کمتر دامپزشکی اهمیت تنها نه که دهدمی نشان موضوع این و است مهم بسیار دام و انسان بین مشترک بیماریهای به توجه

 حاصل حیوانات روی بر تحقیق طریق از مشترک بیماریهای خصوص در پزشکی هاییافته از بسیاری بلکه نیست پزشکی از

 کننده ایجاد عوامل به توجه با. گیرد قرار مسئوالن توجه مورد پزشکی همچون نیز دامپزشکی باید اساس، این بر و شودمی

 و درمان تشخیص، پیشگیری، بحث به توجه بخصوص دارد بسزایی اهمیت حیطه این به بیشتر توجه لزوم نوپدید بیماریهای

 .است مهم بسیار نوظهور زئونوز بیماریهای جهانی پاندمیهای بروز از جلوگیری جهت دامی بیماریهای کنترل
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