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Нововъзникваща заплаха от инфекция при хора в Китай с
вирус Avian Influenzа A, щам H7N9 през зимата на 2013г.
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Human infection with Avian influenza A(H7N9) virus re-emerges
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На 14 октомври 2013 г. в провинция Шейланг, Китай посредством
Националната система за надзор при случай на тежка пневмония с необяснен произход
при пациент на средна възраст 30 години са идентифицирали птичи Инфлуенца А
вирус (H7N9). Епидемиологичните и клиничните наблюдения са били постоянни и
сравними с тези, наблюдавани по време ма епидемията със същата инфекция при хора
от пролетта на 2013г. Лабораторните изследвания показват 99.6% идентичност с
ранните щамове на птичия Инфлуенца А вирус, щам H7N9, изолиран от хора през
пролетта на 2013г. с изключение на 5 мутации в NA ген. Произходът на тези мутации за
сега остава неясен, както и това, че все още няма отговор на въпроса как те биха се
отразили на вирулентността, патогенността и предаването на вируса. Остава те да бъдат
определени в бъдеще. Положителните PCR резултати от 9 проби, открити в проби от
пазарите за живи птици показват недвусмислено, че вирусът продължава да циркулира
в птичата популация и да засяга човешката популация [5,6].
На 23 октомври 2013г втори лабораторно потвърден случай е бил
идентифициран в същата провинция. Касае се за мъж на възраст около 60 години, който
живее в крайградския район на гр. Яксинг на провинция Шейланг, и чиято основна
работа е била да осъществява транспорт и търговия с живи пилета.
В съобщението се описани лабораторно потвърдените случаи на инфекция в
вирус на птичата инфлуенца А, щам (H7N9) в провинция Шейланг, Китай от есента на
2013 г. Случаите показват, че инфекцията с вируса на Инфлуенца А (H7N9) се завръща
отново след 3 месечно прекъсване от лятото на 2013 г. и 5 месеца след нейното начало
през пролетта на същата година в Югоизточен Китай. Тези данни са доказателство за
възможен висок риск от голям епидемичен взрив, който може да се очаква през зимата
на 2013/2014 г. [1]. Епидемиологичните, клиничните и лабораторните данни са подобни
на тези от предишните случаи на заболяването в провинция Шейланг от тази пролет,
без обаче да има данни за устойчиво предаване на вируса от човек на човек. Първият

случай се различава от предишните по това, че се касае за млад пациент с тежка
белодробна инфекция и без данни за директен контакт с птици. Повечето лабораторно
потвърдени случаи в миналото са били при по-възрастни пациенти (на възраст около и
над 60 години) и изложени на пряк контакт с птици основно на пазарите за живи птици
[1,2,3]. Системата за надзор на необяснените случаи на пневмонии в провинция
Шейланг е създадена и функционира от 2004 г. в продължение на 10 години. През 2013
г. следвайки потвърждаването на първия случай на инфекция с вируса на Инфлуенца
А, щам (H7N9) на 1-ви април системата е установила до лятото на 2013 г. само един
случаи на инфлуенца А H7N9) и нито един случаи до 14 октомври. Това състояние е
обичайно за сезонността на случаите на инфлуенца А (H7N9) и много наподобява на
случаите на Високопатогенната инфлуенца А с щам H5N1 в Китай, които се откриваха
главно през зимния сезон [4]. И ако циркулация на вирус Инфлуенца А A (H7N9)
продължава в птичата популация в провинция Шейланг, то се очаква и честотата на
поява на заболяване при хората в Китай да се повиши, когато през зимата
температурите спаднат.
Изводи:
1. Инфекцията с вирус на птичата Инфлуенца А, щам H7N9 се появява отново през
октомври 2013 г. в провинция Шейланг, Китай, подсказвайки потенциал за нова
епидемична вълна през тази зима.
2. Необходимо е да се следи пандемичния потенциал на този нововъзникващ
вирус, за който домашните птици са резервоар и който има изявена и постоянна
циркулация сред тях през цялото лято на 2013 г..
3. Разширеният надзор, осъществяван сред човешката и птичата популации дава
възможност за ранно разкриване и диагностициране на инфектираните хора,
докато хигиената и мерките за намаляване на контакта с живи птици може да
намали риска от тежки случаи и смъртност.
4. Завишеният надзор в птицевъдния сектор би спомогнал за успешното
разкриване циркулацията на Инфлуенца А вирус, щам H7N9 и ранно
изпреварващо информиране, преди появата на случаите на инфекция сред
хората.
5. Очаква се в по-продължителен времеви период с реформирането на сектора на
птицевъдство в Китай и системите на доставки и търговия с живи птици да
доведат до редуциране на риска за хората от инфекция с птичи грипни вируси.
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