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االنت�شار امل�صلي لأنفلونزا الطيور  H5يف الطيور
يف الإمارات العربية املتحدة
�سوما� ،1سي� .سيلفانوز ،1دي� .أودونوفان� ،2إ�س ماكـّون� ،3إ�س .جوزيف،4
�إي� .أوبون ،1تي� .آ .بيلي� ،1آ .دي ّ
يو .فريتري4

الأو�سط) .يف الدرا�سات امل�ستقبلة يجب ا�ستخدام م�ست�ضد
 H5ذي ُنورامينيداز خمتلف مثل  .N9يف احلقيقة �شكـّت بع�ض
الفحو�صات املخربية عينات ايجابية م�صلية �ضد م�ست�ضدين
خمتلفني لهما منيطات ُنورامينيداز خمتلفة للت�أكد (Manvell,
).pers comm.

مقدّمة

�إن بياناتنا كا�شفة لأنه مل ي�سبق �أن عزل النمط امل�صلي
لأنقلونزا  H5يف الإمارات العربية املتحدة ،كما مل ي�سبق ك�شف
�أي ارتباط له بنفوق الطيور� .أن م�صدر التعر�ض لأنفلونزا
 H5غري وا�ضح .لكن بع�ض الطيور التي �شملتها الدرا�سة تنقل
ب�شكل دوري �إىل دول �أخرى يف ال�شرق الأو�سط ،حيث ك�شف عن
حاالت من  H5ولذا فقد تكون قد تعر�ضت للفريو�س هناك .كما
ال ميكن جتاهل احتمال االت�صال املبا�شر للطيور الأ�سرية بطيور
برية مهاجرة .كما �أن الطيور الربية تزور الربك التي يحفظ
فيها دواجن املاء والفالمينجو.

1م�ست�شفى دبي لل�صقور ،دبي2 ،مركز وادي ال�صفا للحياة الرب ّية ،دبي3 ،مركز �سمو ال�شيخ بطي املكتوم للحياة الربية ،دبي4 ،املخترب املركزي للبحوث
البيطرية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.

�أنفلونزا الطيور  Orthomyxoviridaeهو مر�ض فريو�سي معروف ي�ؤثر يف الطيور عرب العامل .يف ال�سنوات الأخرية،
عادت للظهور �أنفلونزا الطيور العالية الإمرا�ض  HPAIيف �أنحاء العامل مما زاد من قلق ال�سلطات الطبية الب�شرية
والبيطرية .ظهرت �أنفلونزا الطيور يف عدة دول يف منطقة ال�شرق الأو�سط .يف باك�ستان انت�شرت حاالت يف الدواجن
من منيط  HPAI H7N3يف عام  (Naeem 1998) 1995و  H9N2يف عام  .(Naeem et al. 1999) 1998يف �إيران
مت عزل خم�سة منيطات  ،H3N8و  ،H7Nو  ،H8Nو  ،H9Nو H10N7من طيور بط مهاجرة �أثناء حملة مراقبة يف
 .(Fereidouni et al. 2005) 2004-2003يف الكويت عرث على طريين م�صابني ب�أنفلونزا الطيور يف عام  ،2005وجاء
فح�ص لطائر فالمينجو مهاجر �إيجابيا لـ  ،H5N1وثبت �إ�صابة �صقر م�ستورد بـ )� .H5N1 (PROMED 2005إال �أن
عزل  HPAI H5N1يف �صقور يف اململكة العربية ال�سعودية ) (Samour et al, 2007هو �أكرث مدعاة للقلق ب�سبب قربها
من الإمارات العربية املتحدة.
مت عزل �سالالت من الفريو�س ب�صورة متقطعة من الطيور يف ا.ع.م� .شملت  ،H7N3و ،H7N1و H9N2(Wernery
) .and Manvell 2003; Kent et al. 2006مل تثبت �سوى �ساللة واحدة  H7N3املعزولة من �صقر �شاهني Falco
� peregrinusأنها عالية الإمرا�ض للدجاج ) .(Manvell et al. 2000ولقلة توافر البيانات امل�صلية لـفريو�س الأنفلونزا
يف طيور ا.ع.م ،(Bailey et al. 1996) .فقد قررنا �أن درا�سة م�صلية �ستكون مفيدة لفهم وبائيات املر�ض.

املواد والأ�ساليب

�شملت الدرا�سة عددا حمدودا من الطيور الربية ،ولذا ف�إننا
مل نتمكن من الو�صول �إىل �أي نتائج مدعومة بالإح�صائيات
حول احتمال وجود فروق يف انت�شار �أنفلونزا  H5بني الأعداد
الطليقة والأ�سرية ،كما �أنه يجب اعتبار نتائجنا مبدئية� .إن
القيام بدرا�سات م�ستقبلية با�ستخدام عدد �أكرب من احليوانات
ومن منطقة جغرافية �أو�سع �ضمن الإمارات وال�شرق الأو�سط
�سيكون له مردود �إيجابي يف فهم وبائيات املر�ض.

جمع  443منوذج م�صل من طيور ال تظهر �أي من العالمات الوا�ضحة للمر�ض .ب�شكل عام متثلت  7رتب (�أن�سرييفورمز ،
كارادريفورمز  ،كيكونيفورمز  ،كولومبيفورمز  ،وفالكونيفورمز ،وغاليفورمز  ،وغرويفورمز) و� 38صنفا (�إ�ضافة لأربعة
�أ�صناف من ال�صقور الهجينة) يف هذه الدرا�سة امل�صلية .جرى ت�شكيل املجموعة ب�شكل رئي�سي من طيور �أ�سرية ،خ�ضع
بع�ضها �إىل فحو�ص �صحية �سنوية روتينية يف م�ست�شفى دبي لل�صقور ،بينما كان البع�ض جزءا من ا�ستق�صاء م�صلي �سابق
للتطعيم .مل ت�ضم املجموعة �سوي  33طائرا بريا� ،شملت  32من بط البرُ كة  ، Anas platyrhynchosونور�س �أ�سود
الر�أ�س  .Larus ridibundusمل ي�سبق تطعيم �أي من احليوانات �ضد �أنفلونزا الطيور .كان التقنية امل�صلية امل�ستخدمة
هي تثبيط الرتا�ص الدموي � haemagglutination inhibitionضد ُم ْ�ست َِ�ض ّد  H5N2با�ستخدام  %1ممر�ض من
خاليا الدم احلمراء لدجاج حر كما هو مو�صوف يف مكان �آخر) .(OIE 2004واعترب معيار ما ي�ساوي �أو يزيد عن 8/1
ايجابيا.

املراجع

النتائج

املراجع متوفرة يف هيئة ملفات بي دي �إف على موقع �أخبار
احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.

�شكر وتقدير
ي�شكر امل�ؤلفون �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد املكتوم وال�سيد
حميد عبيد املهريي مدير م�ست�شفى دبي لل�صقور ،لدعمهما
امل�ستمر مل�ست�شفى دبي لل�صقور .ن�شكر العاملني يف م�ست�شفى
دبي لل�صقور واملخترب املركزي للبحوث البيطرية على دعمهم
التقني.

كانت النتيجة �أنه من الـ  443طريا كان الفح�ص �إيجابيا لـ  85طريا ( )%13ملمرا�ض  .H5N2ب�شكل عام كان نتيجة �أفراد
من الـ �( 17أو � 19إذا احت�سبنا �صنفي ال�صقر الهجينني) �صنفا من الأ�صناف الـ  38التي فح�صت ،مبا فيه الرتب ال�سبعة،
ايجابية لفح�ص �أنفلونزا الطيور امل�ستخدم .تراوحت معايري الأج�سام امل�ضادة بني  8/1و  .128/1وجد �أعلى املعايري،
 ،128/1يف طري واحد وهو �صقر هجني (�سنقر � xصقر الغزال).
فيما يتعلق بالرتب كانت الن�سبة الإيجابية م�صليا كما يلي� :أن�سرييفورمز (76/15؛  ،)%20كارادريفورمز (34/1؛ ،)%3
كيكونيفورمز (60/18؛  ،)%30كولومبيفورمز (4/1؛  ،)%25وفالكونيفورمز (130/10؛  ،)%7,7وغاليفورمز (76/10؛
 ،)%13وغرويفورمز (63/3؛ .)%4,7

مناق�شة
وجدت درا�ستنا انت�شارا بن�سبة  %13يف درا�ستنا امل�صلية لأنفلونزا الطيور  .H5اكت�شفت امل�ضادات يف ممثلني لكل
م�ست�ضد
الرتب و�أفراد من كل من الأعداد الربية وامل�أ�سورة .ال ت�ستطيع درا�ستنا �إنكار احتمال رد فعل متقاطع بني
ِ
ُنورامينيداز  N2وكون الطيور �إيجابية م�صليا لنميطات �أخرى غري  ،H5N2مثل �( H9N2ساللة منت�شرة يف ال�شرق

ال�شكل  :1جمع عينات من الوريد الوداجي من الفالمينجو.
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