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احل ّمى املجهولة (ح ّمى كيو  -الكوك�سِ يلَة البورني ِت َّيه)
يف غزال داما
كري�ستوفر لويد ،1مارك �ستيدوورثي2

1م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة2 .جمموعة ) ، International Zoo Veterinary Group Pathology (IZVG

ليدز ،اململكة املتحدة.

غزال الداما  Gazella damaهو نوع من جنوب ال�صحراء الأفريقية مدرج ب�أنه مهدّد ب�شكل خطري يف القائمة احلمراء
 2007للإحتاد العاملي ل�صون الطبيعة  IUCNب�سبب ال�صيد اجلائر وتدمري املوائل ) .(Newby et al 2006تبلغ هذه
الغزالن الن�ضج اجلن�سي بني �أعمار  1,5و  2عاما وت�ضع يف العادة �أثناء املدى الطبيعي عجال واحدا يف ال�شتاء �أو الربيع
).(Mallon and Kingswood 2001
يحتفظ بـ  23من غزالن الداما ( 4ذكور و� 19أنثى) يف جمموعة خا�صة يف الإمارات العربية املتحدة منذ مار�س�/آذار
 .2006وتوجد يف حظرية رملية م�س ّيجة مع ات�صال وتع ّر�ض مبا�شر مع جمموعة غري م�ست�أن�سة من احلافريات مبا فيها
غزال �سربجن بوك  ،Antidorcas marsupialisاليحمور  ،Dama damaوالنياال  .Tragelaphus angasiiكانت
احلظرية �سابقا ت�ضم ماعزا �أزيلت يف �سبتمرب�/أيلول  2005وغطيت بالرمل قبل تقدمي غزال الداما.
بني مايو�/أيار و�أغ�سط�س�/آب � 2007أجه�ضت  5من �إناث القطيع يف مرحلة متقدمة من احلمل .وكانت الأجنة مكتملة
النمو دون �أي عوار�ض خارجية للمر�ض .ومل يظهر الت�شريح التايل للوفاة �أي ظواهر �شاذة� .أظهر فح�ص �شامل ملر�ضيات
الأن�سجة(هي�ستوباثولوجي) لأن�سجة حالتني (جمموعة  – IZVGاململكة املتحدة) عالمات َ�شف ُْط ال ِعقي يف الرئات كال
الكوك�سي َلة
اجلنينني متطابقة مع �ضائقة جنينية والتهاب ناخر حاد للم�شيمة ،مع داخل �آفة م�شتملة م�شتبهة لعدوى
ِ
البورني ِت َّيه.
مل تظهرعينات من املادة امل�شيمية والطحال اجلنيني والرئة والكبد يف فح�ص زرع فريو�سي يف املخترب املركزي للبحوث
البيطرية ،دبي ،زرع �أي فريو�سات .لكن املادة امل�شيمية التي �أخ�ضعت الختبار ( PCRخدمات الت�شخي�ص اجلزيئي،
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه ،والربو�سيلة املجه�ضة ،والربو�سيله  ،Bوبرميات  ،SPPواملقو�سة الغندية،
جنوب �أفريقيا) بحثا عن
ِ
والنيو�سبورا الكلبية ،و املُ َي ِّو َر ُة ديفري�سوم ،وفريو�س الهريب�س البقري ،وال�شالميدفيال املجه�ضة ،والإ�سهال البقري الفريو�سي
�أظهرت نتيجة �إيجابية لوجود عن الكو ْك ِ�سي َّل ُة ال ُبورني ِت َّيه .وبعد هذه النتيجة� ،أخ�ضعت املواد امل�شيمية من احلاالت اخلم�سة
ناع َّية (معهد
والكي ْميا ُء الهي�ستولوجي ُة ا َمل ِ
ا�ستعاديا �إىل فح�ص هي�ستوباثولوجي (جمموعة  – IZVGاململكة املتحدة)ِ ،
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه.
موريدن ،اململكة املتحدة) .و�أظهرت جميعها التهابا ناخرا للم�شيمة ،مع ت�صنيف �إيجابي لأنظمة
ِ
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه هي بكترييات حيوانية امل�صدر �إجبارية داخل اخلاليا .وقد عرث على الأج�سام امل�ضادة لهذا النظام
ِ
يف عدد كبري من احليوانات ت�شمل اللبونات والزواحف والربمائيات والطيور .وهي �سبب �شائع للإجها�ض يف املجرتّات
والكوك�سي َلة البورني ِت َّيه مقاومة ب�شكل عال جدا يف
الأهلية ،وتفرز احليوانات امل�صابة عددا كبريا من الأنظمة يف البيئة.
ِ
البيئة وميكن انتقالها عن طريق احليوانات املف�صلية ،واالت�صال املبا�شر ،والبخ الهوائي ،واالبتالع .مل توثق املطبوعات
�إال عددا ي�سريا من احلاالت من احليوانات غري الأهلية� .سجلت حاالت م�شيمة بالتهاب ناخر مع الإجها�ض �أو الوالدة

امليتة يف غزالن كوفيري  ،Gazella cuvieriوالكودو الكبري

Tragelaphus strepsiceros strepsiceros (Stalis
) ،1996وغزال اليحمور )،(Simmert et al 1998

وبع�ض احليوانات الزعنفية الأقدام الأمريكية اجلنوبية
).(Jurczynski et al 2005

للكوك�سي َلة البورني ِت َّيه
ح�سب علم امل�ؤلفني ،ف�إن االنت�شار امل�صلي
ِ
بني احليوانات والب�شر غري معروف ب�شكل كبري يف الإمارات
العربية املتحدة ،رغم �أن جمموعة من حاالت الإجها�ض
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه يف عام 2005
بني املاعز ون�سبت �إىل
ِ
) .(Wernery pers comm.لكن م�سحا ُم�صليا من�شورا
عن جمال ال�سباق يف �أبو ظبي �أظهر انت�شارا م�صليا بن�سبة
 ،(Afzal and Sakkir 1994) %7,9بينما �أظهر بحث
غري من�شور يف دبي انت�شارا بني اجلمال بن�سبة %40-20
).(Wernery, unpublished data
مل تذكر �أي حاالت �إجها�ض يف الدرا�ستني� .إن من املمكن
�أنه وب�سبب املوقع اجلغرايف والعدد الكبري من ذوات احلافر
الأهلية وت�أكيد تواجد احل ّمى املجهولة-كيو يف املناطق املحيطة
)� (Scrimgeour et al 2000أن تكون البكترييا متوطنة يف
الكوك�سي َلة
الإمارات .يف البالد التي يتوطن فيها فريو�س �إىل
ِ
البورني ِت َّيه ف�إن الأمرا�ض حتدث ب�شكل مت�شتت ولذا فقد تكون
منخف�ضة الت�شخي�ص ومنخف�ضة الإعالن.(Marrie 1995) ،
يف زميبابوي ،حيث مل يبلغ عن حمى كيو احلادة على الإطالق
للكوك�سي َلة البورني ِت َّيه يف  %37من
وجدت م�ضادات الأج�سام
ِ
الب�شر و %39من املا�شية و %10من املاعز).(Kelly et al 1993
�إن املر�ض معدي ب�شكل عال ويعترب املعتنون باحليوانات �أكرث
تعر�ضا .وي�شعر معظم املتعر�ضني له ب�أمرا�ض حادة قاتلة
و�أمرا�ض مزمنة يف �أقلية.
الكوك�سي َلة البورني ِت َّيه ك�سبب حمتمل
يقرتح امل�ؤلفون �أن تعترب
ِ
للإجها�ض املت�أخر �أو الوالدة امليتة يف ذوات احلافر غري الأهلية
يف الإمارات� .أن �إمكانية النقل احليواين لهذه البكترييات وعدم
الفح�ص الظاهر �ضمن الإمارات لهذا املر�ضـ يجب �أن يراعى
من قبل املعاجلني الذين يتعاملون مع ذوات احلافر الأهلية
والغري �أهلية يف املنطقة.
�شكر وتقدير
يود امل�ؤلفني �أن ي�شكروا جمموعة International Zoo
 ،Veterinary Group Pathologyوخدمات الت�شخي�ص
اجلزيئي ،جنوب �أفريقيا ،واملخترب املركزي للبحوث البيطرية
ملا قدموه من م�ساعدة .كما ن�شكر �إويل فرينريي على املعلومات
املقدمة.
املراجع
املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار
احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.
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