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مرييام ر .هامبل ،1وارن بيفر�ستوك ،2كيفن هيالند

االرتباط1 :عيادة الو�صل البيطرية ،دبي2 ،االكواريوم البحري الوطني ،دبي3 ،مكتب حماية احلياة الربية ،دبي
ما زال العمل جاريا يف دبي منذ  2004يف برنامج تعاوين لإعادة ت�أهيل ال�سالحف ،حتت مظلة مكتب حماية احلياة الربية .تتم
معاجلة ال�سالحف الواهنة ب�صفة �أولية يف عيادة الو�صل البيطرية ،ومن ثم يتم تقدمي الرعاية لها من قبل فريق الأكواريوم يف
برج العرب .تتم املرحلة النهائية للت�أهيل جزئيا كربنامج توعية للجمهور �ضمن جممع مدينة جمريا ووترويز .ت�ضم الأنواع التي
ي�ستقبلها م�شروع �إعادة الت�أهيل ال�سالحف اخل�ضراء) (Chelonia mydasو�سالحف منقار ال�صقر )(Eretmochelys imbricata
من خمتلف الأحجام .تتفاوت �أ�سباب القدوم من جمرد �إنهاك ما بعد ال�شتاء �إىل �إ�صابات ج�سدية بالغة.
تنت�شر ال�سالحف اخل�ضراء عرب املناطق اال�ستوائية للمحيط الأطل�سي والهادئ والهندي ،كما تتواجد يف اخلليج العربي وتتوالد
بكميات كبرية يف عمان .قد يبلغ حد الوزن الأق�صى ال�سالحف اخل�ضراء البالغة  160كجم ،ويبلغ طول الرت�س امل�ستقيم
واملنحني � 117-88سم .تقتات ال�سالحف اخل�ضراء البالغة على الأع�شاب وتتغذى يف العادة على ع�شب البحر والطحالب� ،أما
�صغارها فهي قارتة تتغذى على كل �شيء كالأ�سماك والرخويات والق�شريات والإ�سفنج.
يف  12مار�س  2008وجدت �سلحفاة خ�ضراء حتت-بالغة تزن  30كجم طافية مقابل «بال جمريا» ،دبي� ،أظهرت قابلية طفو
ايجابية عالية ،وكانت تعاين من �صدرة (حيزوم) مك�سورة وعدة �إ�صابات يف الر�أ�س والرت�س (ال�صورة .)1مت غ�سل اجلروح
مبحلول بوفيدون يود ،و�شطفت مبحلول ملحي� .أزيلت �شظايا العظام املك�سورة من موقع الك�سر و�أزيلت احلواف امليتة.
وجدت ثالثة خطوط ك�سر ،تزيد عن �10سم طوال ،يف ال�صدرة منت�شرة ب�شكل �شعاعي من نقي�صة و�سط �صدرية .كانت ال�صدرة
تتحرك بحرية مع وزن وحتركات ال�سلحفاة .لتثبيت الك�سر؛ مت و�ضع براغي على كل جانب منه .ا�ستخدمت براغي معقمة
ذاتية ال َثقب من �صلب ال ي�صد�أ عيار  316من قيا�س  12مم .مت حفر ثقب دليلي بعمق  2مم قبل تثبيت الرباغي .ثم لف �سلك
من �صلب ال ي�صد�أ عيار  30بني الرباغي مع تطبيق ال�ضغط على جانبي الك�سر ،لت�صغري ثغرته .غطيت املواد املزروعة وموقع
الك�سر بطبقة واحدة معقمة من ن�سيج فايربجال�س م�ش ّربة بخليط حديث الإعداد من راتينج �إبوك�سي �سريع التبلمر .ح�شيت
خطوط الك�سر �أي�ضا بكرمي ديك�سبانثينول ملنع الراتينج من الت�سرب يف النقي�صة .بعد جفاف امللم�س ،جرى و�ضع خليط �آخر
من الراتينج احتوى هذه املرة على ح�شوة من امليكروفيرب .مكـّن ذلك متلي�س ال�سطح ب�سحج ر�ؤو�س الرباغي واملنطقة بالكامل
ملنع ت�ضرر الرتميم من �أي بنية حتت املاء.

�صورة  :1ك�سر مثلثي بالغ يف ال�صدرة
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�صورة  :2مت لف �سلك من �صلب ال ي�صد�أ عيار  30بني الرباغي ،
لت�صغري ثغرة الك�سر

بعد العالج ،و�ضعت ال�سلحفاة يف حظرية بحرارة  26درجة مئوية
وعوجلت با�ستخدام �سفتازيدمي20جمم/كجم ) (IM qلكل 72
�ساعة لأ�سبوعني .كانت قابلية الطفو الإيجابي والكدر عالية للغاية
لدرجة �أن ال�سلحفاة مل تكن ت�ستطيع البقاء يف الأحوا�ض ولذا
�أبقيت يف منطقة حمدودة امل�ساحة لتقييد حركتها وتالفى احتمال
حجر عادي
�أن ت�ؤذي نف�سها� .أمكن بعد  14يوما نقلها �إىل حو�ض ْ
دون �أي �إجهاد.
ما زالت فحو�ص الدم الدورية جارية ملراقبة �أي تغيريات �سلبية
و قد كانت النتائج للقيم الهيماتولوجية والكيميائية �ضمن القيم
الطبيعية فيما عدا ارتفاع طفيف يف معدل الكرياتني كاينيز KC
ب�سبب ال�ضغوط يف �أول فح�ص . ،تقوم ال�سلحفاة الآن بتناول
الطعام ذاتيا بنهم على حمية من احل ّبار واخل�ضروات املنوعة.
ما زالت قابلية الطفو الإيجابية ت�شكل حتديا ولكنها تبدو �آخذة يف
االنح�سار ببطء ،و�ستبقى ال�سلحفاة يف الأ�سر �إىل �أن حتل م�شكلة
الطفو الإيجابي .ي�أمل الآن �أن تطلق ال�سلحفاة ،وهي مر�شح
مثايل لدرا�سات البقاء بعد-الت�أهيل والتتبع عن بعد بالأقمار
ال�صناعية.
حتديث :يف � 8أكتوبر  ،2008انف�صلت بنية الرتميم عن ال�صدرة
بالكامل ويف قطعة واحدة مبا فيها الرباغي ،وظهرت �آثار عملية
االلتئام حتتها (ال�صورة .)3ات�ضح �أن الك�سر ال�صدري املثلث قد
�أ�صبح �أ�صغر حجما ،و�أن احلواف وثقوب الرباغي قد تغطت بن�سيج
�صحي .ومبا �أن ال�سلحفاة تقوم ب�إطعام نف�سها بنهم على غذاء من
احلبار واخل�ضروات املنوعة ،و�أن م�شكلة الطفو االيجابي قد حلت،
فقد مت ترحيل احليوان �إىل حظرية ما قبل الإطالق مفتوحة.

�صورة  :3عملية االلتئام بعد مرور � 7شهور على اجلراحة

