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 القائد،  جيلسون، عبدالعزيز سيليست، غونايل قوات، كريستن غيرز، أيرين فرج، اليانور بن أسامة 

 .بشور نقوالميخائيل و بيرغر، شواب ، كافيتا كيمبرلي فاديامكي، روان خصاونة ،

 

 .عبدالعزيزروان خصاونة، و : قام بترجمتها الى اللغة العربية

 

 . ارتباط األمن البيولوجي برنامج - وزارة الخارجية األمريكية بدعم من 
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 األهداف التعليمية

 

 

تنمية مهارات التفكير بشكل عقالني ومنطقي حول المخاطر واستراتيجيات التخفيف  

 من المخاطر الالزمة في البيئة العلمية الخاصة بك؛

 

تعزيز قدرتك على تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر والمناهج التي تقلل من تلك  

 المخاطر التي تم تحديدها مع المحافظة على الجودة العالية وفوائد األنشطة العلمية؛

 

 .تطبيق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك أو بزمالئك 

 

 

 

 



 

 توقعات المشاركين

 

4 

 بنهاية  هذا التمرين، سوف يكون لديك إلمام ب

أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات، والعمل الميداني، والبحوث الصحية  تعريف  -1 

 .العامة

 

 :تحديد المخاطر، والتقييم، واإلدارة، والتواصل، بما في ذلك: تحليل المخاطر -2

كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة، وعواقبها، وفوائدها مقابل -     

 .المخاطرالناتجه من تلك األنشطة البحثية

 .  استراتيجيات إدارة المخاطر-     

 .المخاطرتوصيل لمن، ومتى، وكيف يتم -     

 

 .كيف تطبق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك -3
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 القواعد األساسية للمشاركة
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 .قبل بدء هذا التمرين، يجب أن يقرأ المشاركون المقالة الخاصة بهذا التمرين

 

 .حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسةأسئلة  اسأل المدرس لتوضيح أي 

 

ركز على فهم وتحليل المخاطر المتنوعة الموجودة في البحث بدال من نقد الطرق 

 .المستخدمة أو الخيارات البحثية للمؤلفين

 

على سبيل المثال، . تفاعل مع االخرين بطريقة تشجع التواصل المفتوح وتبادل األفكار

 .استمع إلى أفكار الجميع باحترام

 

قد تريد تدوين المالحظات الخاصة بك لتعزيز قدرتك على المشاركة بفاعلية في هذا  

 .  النشاط التدريبي

 

 

 



  قائمة مصطلحات الخطر
وثيقة : العلوم الحياتية المسؤولة عن األمن الصحي العالمي -التعريفات من منظمة الصحة العالمية  هذه

 .إرشادية

 أخالقيات علم األحياء•

 المخاطر البيولوجية•

 المخاطرتقليل •

  السالمة البيولوجية للمختبر•

 األمن البيولوجي للمختبر•

االستخدام المزدوج لبحوث العلوم •

 الحياتية

 التميز البحثي•

 

 :مفاهيم إضافية•

 حماية الكائنات البشرية•

 حماية الحيوانات•

التنفيذ / البحوث المسؤولة •

 المسؤول للبحوث
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  إطار تحليل المخاطر 

 مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة

 .تحديد المخاطر

 

 تقييم المخاطر  

 

 إدارة المخاطر 

 

 .أو اإلبالغ عنها/ إيصال المخاطر 

 



  

 تقييم المخاطر( 2

 

تحديد المخاطر( 1   

 
العملية التي من خاللها يأخذ الباحثون بعين 

اإلعتبار جميع المخاطر الداخلية والخارجية، 

 .والتنظيمية الممكنة

 

 

 :اطرح هذا السؤال

  ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالبحث؟•

 

العملية التي من خاللها يحدد الباحثون الموارد 

الالزمة و يأخذون بعين اإلعتبار توصيات السالمة 

 .األمن البيولوجي/ األحيائية 

 

عملية تقييم المخاطر الناتجة من "تعرف أيضا ب 

أخطار، مع األخذ بعين االعتبار مدى كفاية الضوابط 

الموجودة وتحديد ما إذا كانت هذه  المخاطر مقبولة 

 (OHSAS 18001: 2007)." أم ال

 

 :اطرح هذه األسئلة

 ما مدى احتمال حدوث المخاطر؟•

ما هي العواقب المحتملة في حالة حدوث •

 المخاطر؟

 هل المخاطر تفوق الفوائد؟•
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  إدارة المخاطر( 3

/ العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في األنظمة 

اإلرشادات ، والتدريب، وقضايا االلتزام بإجراءات 

 .العمل القياسية

 

 :اطرح هذا السؤال 

ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن •

أن تقلل من احتمالية حدوث المخاطر أومن 

 عواقب تلك المخاطر في حال حدوثها؟

 

الحواجز المادية ، وتدريب : االستراتيجيات الممكنة

أو / األفراد أو التدقيق، األنظمة والقوانين، و

 .التجارب البديلة

 

 

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في  

استراتيجيات التواصل، وقضايا عدم االمتثال 

 .التعديل/وعمليات الموافقة 

  

 :اطرح هذه األسئلة

ماهي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للجنة •

األخالقيات أو لجان مراجعة البحوث األخرى 

 قبل بدء المشروع؟

ما هي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للمشاركين •

في البحوث أو الزمالء من الباحثين خالل 

 المشروع البحثي؟

التي قد تنتج من ( إن وجدت)ما هي المخاطر •

 تقاسم البيانات البحثية أو النتائج؟

ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها •

 لتقليل هذه المخاطر؟
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أو / المخاطرتوصيل ( 4

  اإلبالغ عنها 



 مخطط تحليل المخاطر

10 



 

 

 

 

 

 
CASE 

STUDY 

.  

11 

 قضية للدراسة

 1ان 5اتشعزل فيروس أنفلونزا الطيور   ”

من القطيع المطعم في الطبقة التجارية في 
 مصر

El-Zoghby EF, et al. “Isolation of avian influenza H5N1 virus from vaccinated 

commercial layer flock in Egypt.” Virol J. 2012 Nov 27; 9: 294.  

 



 الخطوط العريضة لقضية الدراسة
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 الفرضية/ سؤال البحث : 1الجزء 

المعلومات األساسية  -نظرة عامة : 2الجزء   

طريقة البحث: 3الجزء   

تحليل المخاطر في المقالة البحثية : 4الجزء   

واالستنتاجاتنتائج البحث : 5الجزء    



 الفرضية/ البحث سؤال 
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 :فرضية البحث

في مصر، فيما عدا ثالث حاالت، تم  1ان  5 اتشجميع حاالت اإلصابة البشرية بفيروس 

أو أسواق الطيور / و ربطها المباشر مع الطيور المصابة في الساحات الخلفية للمنازل 

 .الحية
 

  كليدمن )مصر في  1ان  5 اتشالطيور فيروس   بانفلونزاتدوير االصابة  االستمرارفي
22.1  /C  ) والفناءتعمم على نطاق واسع على الرغم من تطعيم الطيور التجارية. 

 
،  فيروس انفلونزا الطيور "الجزيئي اقترح المؤلفون  للعزل والتوصيف، على المستوى 

والتي تم تطعيمها ثالث , الدجاج المعزولة من عشرين أسابيع من العمر لقطيع  1ان  5 اتش
 ."التجاريالمعطل  1ان 5 اتشمرات بلقاح 



1ان  5 اتشخلفية عن أنفلونزا الطيور   

ان  5 اتشالطيور  إنفلونزااول اصابة بفيروس •
بين البشر في هونج كونج عام  اإلمراضية الشديد1

1997. 
ان  5 اتش، انفلونزا الطيور 2004-2003في الفترة 

 مجددا وانتشرت في جميع أنحاء العالم  ظهرت1
نادرة  1ان 5 اتشاإلصابات البشرية بفيروس    •

وغالبا ما يحدث عندما يكون الناس في اتصال وثيق 
 .1ان 5 اتشمع 

• 
في البشر ليست مفهومة  1ان 5 اتشعدوى أنفلونزا 

 .جيدا
انتقال العدوى من اإلنسان إلى اإلنسان نادرة وعادة 

 .البعضفي غضون اتصال وثيق مع بعضهم 
ظهرت ألول مرة في  1ان  5 اتش، 2006في عام 

 .2008وأصبح مستوطن في الطيور في عام  ،مصر
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 م2009, ابحاث الخاليا:مرجع الصورة

 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية
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مرة في مصر  الول 1ان  5 اتشلقد تم تحديد •

 .م2006عام

عدة أنواع  في1ان 5 اتشب  إالصابةوقد تم اإلبالغ عن •

 .من الطيور والحمير والخنازير

البشر في مصر،  168، أصيب 2012حتى يوليو •

 .قاتلةمنها كانت  60
الطيور  بانفلونزاوقد تسببت اإلصابات البشرية 

عن طريق التعرض المباشر للطيور  1ان 5 اتش

 (2010قنديل، ) .المصابة

 

 

في مصر 1ان  5 اتش  

 2013, ريمييل: مرجع الصورة

 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية
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األنفلونزا يتحورفيروسكيف   

 سطح بروتين سكري الجينات 2لديه •
 دموية راصة -ايه  اتش 
 النورامينيداز -ايه ان  

 الفيروس يخضع للطفرات الطبيعية
 الجينومالطفرات داخل : المستضداالنجراف 

 الفردية
 من2تبادل الجينات بين : المستضدتغيير 

الفيروسات خالل حاالت عدوى متزامنة من 

 (إعادة التركيب الجيني)الخلية 
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 2012، يكيبيدياو: مرجع الصورة

 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية

 



ان الفيروس أصبح  االبالرغم من جهود المكافحة،•

 .2008متوطنا في الدواجن في مصر بحلول عام 
من إنتاج الدواجن % 70يتم تسويق اكثر من 

 .المصرية من خالل أسواق الطيور الحية

 

  اتشالمعطل و  1ان 5 اتش لقاحاتطورت مصر •
في  1ان 5 اتشللحد من انتشار فيروس  2ان 5

 .الدواجن
 

لديها  1ان  5من اتش  C/  22.1الطفرات في كليد •

البروتينات، والتي قد توحي  NAو  HAطفرة في 

 .خفض الفوعة في الثدييات والتكيف مع البشر
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 االنفلونزا في مصر اليوم

 2012, روييرز: مرجع الصورة

 

 نظرة عامة -المعلومات األساسية

 



التجاري  1ان5 اتشكان سكان العينة من الدجاج التجاري التي تلقت لقاح معطل  من  .العينةسكان •
 .القياسية

تم جمع مسحات الحلق و عينات مصل من الدجاج التي تظهر األعراض  .األعراضعينات الدجاج ذات 
 .1ان 5 اتشل عدوى  السريرية

بعد التلقيح ( األجنة ) والمخصبة تم عزل الفيروسات في بيض الدجاج محددة الممرض  .الفيروس عزل •
 .للعدوى الفيروس عن طريق جرعة البيض  عياراتوقدرت  .العيناتفي 

• 
لتحديد األجسام المضادة ل  المتبطةاستخدمت اختبارات التراص  .  H5الكشف عن األجسام المضادة  ل

H5   المصل في عينات. 
تم استخراج الحمض النووي الريبي الفيروسي من عينات  .الفيروسي استخراج الحمض النووي الريبي 

 بوليميريزعكس النسخ  الحقيقيوقد استخدم في الوقت  .تجارياالمسحة المجمعة باستخدام عدة متاحة 
 .الفيروسيلتضخيم الحمض النووي الريبي  ( RT- QPCR) )الفعل سلسلة من ردود 

 .تجارياو التسلسل استخدام عدة متاحة  NAو  HAوتضخمت الجين  .الجينات NAو  HAتحليل تسلسل 
من تسلسل  األمينيةعلى االنترنت لالستدالل على تسلسل األحماض  BLASTNتم استخدام خوارزمية 

 .الفيروسيةالجينات 
القائمة، التي  H5N1من السكان عينة ل متواليات   H5 N1تم مقارنة تسلسل  .والتطور تحليل النشوء 

، وذلك باستخدام تحليل المعلوماتية الحيوية اإلنترنت تم الحصول عليها من قاعدة بيانات بنك الجينات عبر 
 .القياسية

و البروتينات باستخدام البرمجيات المتاحة  H5 N1تم إنشاء هياكل التعليم العالي ل  .البروتين نموذج بنية 
لتسلسل البروتين على الهياكل باستخدام البرمجيات المتاحة  NAو  HAتم تعيين مواقع بدائل في  .تجاريا
 .تجاريا
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 طريقة البحث



 تحليل المخاطر في هذه المقالة البحثية

 

في حين أن تحليل المخاطر هو جزء مهم من العلم، عدد قليل من المنشورات 

 .العلمية تشمل وصف متعمق لكيفية قيام الباحثيين بتقييم وإدارة المخاطر

 

 .اليوم مهمتك هي إجراء تحليل المخاطر استنادا على هذه المقالة البحثية

 

 :لتبدأ، أجب على السؤال التالي

بناء على معرفتك الحالية بطريقة التجربة أو هدف البحث، ما هي المخاطر التي قد 

 يكون من المهم أخذها باالعتبار عند تصميم وتنفيذ، و إيصال هذا البحث؟

19 



 تحديد المخاطر

التجارية في مصر من القطيع المطعم في الطبقة 1ان 5اتشعزل فيروس أنفلونزا الطيور    

20 

 األسئلة

 

 والموظفين خالل جمع العينات، والنقل، والتعامل معها؟ على الباحثين ( إن وجدت)المحتملة مخاطر السالمة واألمن  هي ما

 بتحديد المختبر وتحليل الفيروسات المرتيطة ، مخاطر السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي المحتملة(ان وجدت)  هيما 

 هل تشكل هذه الدراسة أي مخاطر محتملة على صحة اإلنسان في مصر؟

 هذا البحث  إلحداث ضرر؟ هل هناك أي احتمال  الستخدام

 الدراسة؟للدجاج التجارية في هذه  الرفاهجة الحيوان و ل، المخاطر من معا(إن وجدت)هي ما 

 

 ؟1ان  5 اتش، هل هناك مخاطر إضافية من انتشار 1ان 5 اتش ألن هذه الدراسة تحدد بشكل إيجابي بعض قطعان كما تحتوي على حامالت



 تقييم المخاطر

 من القطيع المطعم في الطبقة التجارية في مصر 1ان 5اتشعزل فيروس أنفلونزا الطيور  
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 األسئلة

 البحث؟أكبر تهديد للسالمة البيولوجية لفريق  ما هي الخطوات التي تظهر في هذه الدراسة

 
 التقييم؟تغيير هذا  ،H5N1كيف تعمل مع الممرض من الشواغل الصحية العالمية، مثل 

الدراسة؟تكون في هذه  إانما هي الحد األدنى من السالمة البيولوجية الذي ينبغي   

 

لماذا؟ بك؟هل يمكن تنفيذ هذه الدراسة في المؤسسة الخاصة   

 ما هي الموارد والخبرات، والتدريب، واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر التي تم تحديدها لهذا المشروع البحثي؟



 إدارة المخاطر

 من القطيع المطعم في الطبقة التجارية في مصر 1ان 5اتشعزل فيروس أنفلونزا الطيور  
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 األسئلة

 الممارسات الدولية والمحلية، و المؤسسية المساعدة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها؟ وافضلما هي األنظمة والقوانين 

التي ينبغي ( إجراءات العمل الموحدة)القياسية هذه الدراسة، ما هي  اإلجراءات التشغيلية  في للحد من مخاطر األمن البيولوجي

   الميداني؟والجمع  المخبريةاستخدامها في التحاليل 

 التي ينبغي أن تكون  في المكان قبل بدء الدراسة؟( أو األمن/ و السالمة )الوقائية ، التدابير (إن وجدت)هي ما 

، الكفاءات المتخصصة والمهارات والتدريب الالزم لتنفيذ هذا النشاط البحثي، بما في ذلك جمع ونقل وتحليل العينات (إن وجدت)هي ما 

 وبنجاح ؟بأمان 

المادية والتدريب، ما النهج العلمي الذي يمكن أن يستخدم لتقليل خطر التعرض العرضي للباحث والسرقة من العينات، أو  غيرالحواجز

 إساءة استخدام نتائج الدراسة؟



 

 نتائج البحث والخالصة

 

 النتائج

للدواجن التجارية قد يكون ضروريا  H5N1 لقاحاتتحديث •

في مصر بسبب العدوى من الطيور استمرت على الرغم من 

 .التطعيم

 LBMال تزال الطيور في الساحات الخلفية للمنازل و"•

في كل من     H5N1المصدر الرئيسي المحتمل للعدوى ب

 ”مصرالدواجن التجارية والبشر في 

الدعوة من الكتاب لمراقبة  وفهم أفضل لالنتشار انفلونزا •
 .في الدواجن التجارية H5N1الطيور 

تطبيق "يذكر المؤلفون بتدابير الرقابة الصارمة، بما في ذلك •

األمن الحيوي، واعدام الطيور المصابة، وتحديثات مستمرة 

هناك حاجة لمنع انتقال " سالالت فيروس اللقاح[ ال]من 

الطيور بين الفناء الخلفي والدواجن التجارية، والطيور في 

 .أسواق الطيور الحية، والبشر

 H5N1كان العديد من الطيور التي تم تحصينها بلقاح •

المعطل تجاريا تعاني من الضائقة التنفسية واألعراض 
مع  H5N1األخرى من عدوى انفلونزا الطيور  السريرية

 .٪27حاالت وفاة  ما يقرب من 

 .H5N1جميع العينات الواردة مسحة فيروس •

الفيروسات المعزولة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
المعزولة من  H5N1فيروسات  C  / 22.1بمجموعة 

 .والبشرالطيور الحية  في األسواق واألفنية، 
 .N1و HAوقد لوحظت الطفرات في جينات 
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 الستنتاجات



 تبليغ المخاطر/إيصال

 من القطيع المطعم في الطبقة التجارية في مصر 1ان 5اتشعزل فيروس أنفلونزا الطيور  
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 األسئلة

 يصالها خالل هذا البحث؟ لمن؟إما هي المخاطر التي ينبغي أن يتم 

التجربة ؟/ المؤسسية كيف يمكنك نقل خطوات تبادل معلومات المخاطر وإدارة المخاطر الى لجنة مراجعة األخالقيات   

 التي تجعل الجينات متاحة للعموم؟ N1و  HAمتواليات  ،  المخاطر من (إن وجدت)هي  ما 

هل يجب على الحكومة أن تلعب دورا في الحد من نوع المعلومات البحثية وتبادلها عند العمل مع مسببات األمراض التي يحتمل أن تكون 

 خطرة ؟

أي عند العمل مع مواد او فيروسات )الجمهور هل هناك أي ظروف تمنع  الباحثين ان يتبادلوا كل أو بعض النتائج التي توصلوا إليها مع 

المتاحة لمساعدة الباحثين في مؤسستك في اتخاذ هذه القرارات؟( إن وجدت)األدوات ما هي  ؟(يحتمل أن تكون عالية المخاطر  



 

 المخاطر في البحث الخاص بك: النهائي تمرينال
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ما هي المخاطر األساسية التي تواجها في بحثك؟ فكر في المخاطر التي تتعرض لها أنت والباحثين : تحديد المخاطر. 1

أو في المختبر، والتي يتعرض لها عامة الناس، البيئة واالقتصاد، /األخرين والفنيين في ميدان العمل، في العيادة، و

 .ومؤسستك، والكائنات البشرية والحيوانية

ما هي العواقب المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها اذا حدثت؟ ما هو احتمال حدوثها؟ بناء على : تقييم المخاطر. 2

 تقييمك للعواقب المحتملة، هل هناك أية مخاطر يمكن أن تضر الناس، والحيوانات، والمحاصيل، أو االقتصاد؟

  ما هي الموارد والقدرات والمهارات الالزمة لتخفيف هذه المخاطر؟

ينبغي أن )ما هي االستراتيجيات أو الموارد التي يمكنك استخدامها لتقليل أو تخفيف هذه المخاطر؟ : إدارة المخاطر. 3

بعين  للحصول على أفكار عن االستراتيجيات والموارد الممكنة، خذ( هذه االستراتيجيات من جودة البحث ال تقلل

 .تلك التي تمت مناقشتها في هذا التمرين العملي ومن خبراتك الخاصة االعتبار

 هل هناك أي مخاطرمرتبطة بالبحوث الخاصة بك وال يمكن تخفيفها بشكل كاف؟

إن )تصميمه أو إجرائه؟ ما هي المخاطر يصال بحثك أثناءإالمرتبطة ب( إن وجدت)ما هي المخاطر : يصال المخاطرإ. 4

يصال نتائج األبحاث في المؤتمرات العلمية والمنشورات؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكنك إالمرتبطة ب( وجدت

مخاطر البحوث إبالغهم عن  /استخدامها لتخفيف هذه المخاطر؟ هل هناك أي جهات معنية يجب عليك مشاركتهم 

 نتائجك؟ الخاصة بك؟ وعن

بحث سابق أو اختارمشروع . قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك

 :حالي، أو مستقبلي الجراء تحليل المخاطر

 



 حليل المخاطرمثال على استراتيجية ت

 CWA 15793: 2011" إدارة المخاطر في المختبر"“ 26

 بلغ/ تواصل



 قائمة المراجع

 المعلومات والبيانات األساسية
Centers for Disease Control and Prevention. Background on Human Infections with other Avian Influenza Viruses. 
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm 
 
El-Zoghby EF, et al. “Isolation of avian influenza H5N1 virus from vaccinated commercial layer flock in Egypt.” Virol J. 2012 Nov 27; 9: 294.  
 
Kandeel, Amr et al. “Zoonotic Transmission of Avian Infleunza Virus (H5N1), Egypt, 2006-2009. Emerging Infectious Diseases. 2010 July; 16(7): 
1101-1107. doi:  10.3201/eid1607.091695 

 

World Health Organization. Avian Influenza Fact Sheet. 2011. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/ 

 

World Health Organization, Responsible Life Science for Global Health Security: A Guidance Document. 2010; 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_eng.pdf.  

 

 

 الرسوم البيانية والصور 
European Committee for Standardization (CEN).  CEN Workshop Agreement: CWA 15793. “Laboratory biorisk management.”  Ref. No: CWA 
15793:2011 D/E/F. September 2011: 17.  Available at: 
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA15793_September2011.pdf.  
 
Kelland, K. and B. Hirschler. (2012, July 11). Bird flu vaccine now? More than a shot in the dark. Reuters. Available at: 
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711.   
 
Neumann, E., et.al. (2010). 5N1 influenza viruses: outbreaks and biological properties. Cell Research, 20:51–61. Available at: 
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html. 
 
Rimmele, M. (2013 July 5). Poultry markets facilitate the spread of bird flu. DW. Available at: http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-
of-bird-flu/a-16796686.    
 
 

 

 

 
27 

http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-human-infections.htm
http://dx.doi.org/10.3201/eid1607.091695
http://dx.doi.org/10.3201/eid1607.091695
http://dx.doi.org/10.3201/eid1607.091695
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_eng.pdf
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA15793_September2011.pdf
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA15793_September2011.pdf
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA15793_September2011.pdf
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA15793_September2011.pdf
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA15793_September2011.pdf
ftp://ftp.cenorm.be/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA15793_September2011.pdf
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/bird-flu-pandemic-vaccination-idINDEE86A03620120711
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.nature.com/cr/journal/v20/n1/full/cr2009124a.html
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686
http://www.dw.de/poultry-markets-facilitate-spread-of-bird-flu/a-16796686

