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اجلديد يف املطبوعات
الن�شاط املبي�ضي للنمر العربي de Haas van Dorsser F.J., Green D.I., Holt W.V., and
Pickard A.R. (2007). Ovarian activity in Arabian leopards (Panthera pardus nimr):

مراقبة الت�صرفات اجلن�سية وال�ستريويد يف الرباز خالل الدورة ا ُ
جل َري ِب ّية ،التزاوج واحلمل .التكاثر واخل�صوبة
والتطورReproduction, Fertility and Development 19: 822-830 .

النمر العربي( حتت-نوع) ي�ستوطن اجلزيرة العربية وهو مهدّد ب�شكل خطري� .إن فهما �أ�سا�سيا للن�شاط املبي�ضي للنمر �أمر
ال�ص ّم خالل الدورة ا ُ
جل َري ِب ّية،
مهم لتعزيز جناح تكاثره يف الأ�سر� .إن الهدف من هذه الدرا�سة هو ت�شخي�ص ن�شاط ال ُغدَ ِد ُّ
والإبا�ضة واحلمل يف الإناث الأ�سرية با�ستخدام حتليل هرمونات ال�ستريويد يف الرباز ومالحظة ت�صرفاتها اجلن�سية.
ظهر �أن الدورة ا ُ
جل َري ِب ّية للنمر متتد من  23-18يوما ا�ستنادا �إىل الفرتات بني القمم املتتالية املتقارنة للإ�سرتوجني يف
الرباز ،وكانت مرتفعة عند حدوث النزو ال�صامت .يبد�أ الن�ضج اجلن�سي عند عمر عامني ،لكن بروفيل �ستريويد الرباز ال
يتطابق مع البالغني حتى بلوغ عمر � 3أعوام .مل يالحظ �أي تغري مو�سمي يف �إفراز ال�ستريويد املبي�ضي ،غري �أن الت�صرفات
�سجل ارتفاع ملحوظ يف تركيز الربوج�ستريون يف النمور التي تزاوجت ،مما يدل على
الودقية كانت مكبوتة يف ال�صيفّ .
�أن تلك الإناث كانت يف حالة �إبا�ضة محُ ّر�ضة .لكن  %6فقط كانت يف حالة �إبا�ضة .كان تركيزات الربوج�ستريون خالل
احلمل �أعلى ب�شكل كبري منها يف الفرتة الأَ ْ�ص َف ِر ّية من عدم احلمل .وكان متو�سط زمن الفرتات الأَ ْ�ص َف ِر ّية للحمل وعدم
احلمل  39و  97يوما على التوايل� .إن ال�سمات الأ�سا�سية للدورة التكاثرية للنمر العربي التي و�صفت هنا ت�شكل �أ�سا�سا
هاما للمزيد من الدرا�سة يف تكاثرها.

ال�شكل  .1منور عربية ) (Panthera pardus nimrتتزاوج

)(© Florine de Haas van Dorsser

مراقبة ال�ستريويدات التكاثرية يف براز املها العربي Ostrowski,S., Blanvillain, C., Mésochina, P.,
Ismail, K., and Schwarzenberger, F. (2005) Monitoring reproductive steroids in
feces of Arabian oryx: toward a non-invasive method to predict reproductive
status in the wild. Wildlife Society Bulletin 33: 965-973.

لقد قمنا بقيا�س ُ :م ْ�س َت ْق َلبات الربوج�ستريون (الربوج�ستينات) يف عينات من براز جمعت من �إناث مها عربية يف الأ�سر
) (Oryx leucoryxبعد الو�ضع ) ،(n=8غري حامل ) ،(n=9وحامل ) (n=8يف مراحل تكاثرية بني عامي  1996و.1998
وقد حللنا الربوج�ستينات با�ستخدام مقاي�سة مناعية للإنزمي لـ بريغنانديول و� 20أك�سو -بريغنان على التوايل .ارتفعت
تركيزات الربوج�ستني لثالثة �أيام بعد الوالدة ثم انخف�ضت لرتكيزات الت ََجفر القاعدية .وعادت الدوروية املبي�ضية بعد
 25يوما (زائد-ناق�ص  )2,4بعد الو�ضع يف  5من  8من الإناث املراقبة .يف الإناث غري احلاملة ،تبع �إفراز الربوج�ستينات
لنمط دوري يزيد  12-6مرة من الفرتة اجلريبية �إىل الأَ ْ�ص َف ِر ّية .وقد �أتاحت تركيزات الربوج�ستني التمييز بني الإناث
احلاملة وغري احلاملة بعد ثالثة �أ�شهر من احلمل ) ،(P<0.01وكان وجد �أن معدل الرتكيز مل�ستقلبات الهرمون التي
فح�صت كانت �أعلى بثالثة �أ�ضعاف على الأقل خالل و�سط ونهاية فرتة احلمل (> � 3أ�شهر) منها �أثناء بداية فرتة
احلمل (� 3-0أ�شهر) .ا�ستخدمت هذه البيانات الحقا لو�ضع معيار للداللة على كون البقرة حاملة يف  55من املها العربية
املطلقة ال�سراح اختربت يف حممية حمازة ال�صيد ،يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف  1999-1998و  .2003وكانت ن�سبة
فح�صي
املها احلاملة وغري احلاملة التي حددت ب�شكل �صحيح يف االختبار  %81و %83على التوايل ،عند ا�ستخدام
ّ
الربوج�ستني .ورغم �صغر الع ّينة �إال �أن النتائج تقدم الدليل على �أن حتليل بروج�ستني الرباز هو �أ�سلوب غري جائر لتحديد
نا�سب ف�سيولوجية معقولة للحاالت احلمل يف النماذج املطلقة ال�سراح.
احلالة التكاثرية للمها الأ�سرية ،كما �أنه يقدم َم ِ

ال�شكل  .2املها العربي )(© Tom Bailey) (Oryx leucoryx

ال�سنُّ القاطِ َع ُة يف و�شق �أورا�سي Rostami,A.,Dehghan,M.M.,Masoudifard,
تقرير عن خ ّراج حُ ِ
م ْي ٌط بال ِّذ ْر َوة يف ِّ
M., Memarian, I., Shahi Ferdous, M.M. (2007) A report of periapical abscess in a carnassial
tooth of a Eurasian lynx (Lynx lynx). Proceedings of the European Association of Zoo and
Wildlife Veterinarians. May 2007, Edinburgh. Pp 300-304.

كان الو�شق ) (Lynx lynxيعترب �سابقا حتت-نوع من جمموعة القطط ذات الذيل املك ّور� .شوهد الو�شق الأورا�سي يف عدة
مناطق من �شمال غرب و�شمال �شرق �إيران .تذكر املراجع العلمية عدة �أنواع من احلاالت الباثولوجية للأ�سنان والتي
حتدث دون �سابق �شواهد يف الأعداد الطليقة من هذا احليوان .حتدث خرّاجات الأ�سنان ب�شكل متكرر� .أحيلت �أنثى و�شق
�إىل م�ست�شفى بيطري �صغري يف كلية الطب البيطري بجامعة طهران� .شوهد عند الفح�ص اجل�سدي جرح قيحي نا�ضح
يف الوجه ،كما �شخـّ�ص ت�س ّو�س يف ال�سن القاطع والرحوي والتهاب حاد للثة� .أظهر التقييم ال�شعاعي وجود خرّاج محُ ِ ْي ٌط
ِّ
بالذ ْر َوة عند ال�سن القاطع الأي�سر الأعلى .وبا�ستخدام رافعة ،مت �إرخاء جذور ال�سن والرحوي امل�س ّو�سني من �أربطة دواعم
ال�سن ومت خلع ال�سن با�ستخدام كالّ بة �أ�سنان .ومت �إزالة اخلرّاج والنا�سور وبلال بكمية كبرية من حملول ملحي عادي.
ا�ستمر العالج بامل�ضادات احليوية بعد اجلراحة با�ستخدام  Ceftiriaxonع�ضليا ).(30mg/Kg BW
تتوفر ن�سخة كاملة من هذا املقال ب�شكل ملف  PDFعلى موقع �أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط.
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ال�شكل  .2و�شق �أورا�سي )(© Iman Memarian) (Lynx lynx

