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ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( ﻫﺸﺪار داد ،وﯾﺮوس
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮی »درﯾﺎﭼﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ« اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ
ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار زودﻫﻨﮕﺎم ﻓﺎﺋﻮ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺸﺪاری وﯾﮋه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﮐﺸﻮرﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ – اﻓﺰاﯾﺶ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺸﺨﺼﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری،
اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺿﻄﺮاری – را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺮوس »درﯾﺎﭼﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ« )ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﻟﯿﮏ( در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ،
اﮐﻮادور ،ﻣﺼﺮ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺰﯾﺎن آﻟﻮده را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎی ﭘﺮورﺷﯽ و ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۹.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .ارزش ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
 ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﺸﺪار ﻓﺎﺋﻮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ اﻣﺎ »اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮزﯾﻊ وﯾﺮوس درﯾﺎﭼﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﺑﻮده و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺮگوﻣﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺷﯿﻮع آن در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۹۰درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﺷﺪ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ
وﯾﺮوس اﺷﺘﻬﺎی ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺎتﺷﺎن ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ،
اﺧﺘﻼﻻت در ﭼﺸﻢ و ﮐﺪری ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی

در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس درﯾﺎﭼﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگوﻣﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ دوﻣﯿﻦ آﺑﺰی ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ،ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ داﺧﻠﯽ
و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ روشﻫﺎی ﭘﺮورش
ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾـﮏ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻬـﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﺑـﺮای ﮐﺸﻮرﻫـﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ،اﻧﺪوﻧﺰی و ﻣﺼﺮ ﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻤﺪه ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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