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احلمى القالعية  FMDهي مر�ض عايل العدوى ،وغري قاتل يف العادة ،ي�صيب املجرتات ويظهر يف �شكل حتو�صل للغ�شاء املخاطي للفم ويف
اجللد والأقدام ( ..)2001 ,Thompson et alي�ستوطن الفريو�س يف ال�شرق الأو�سط بالنمطني امل�صليني ( )Oو (A) (Knowles et al
 .)2005هناك القليل من حاالت انت�شار احلمى يف احلياة الربية يف املنطقة ،رغم �أن املر�ض قد ورد يف تقرير عن الغزالن يف �إ�سرائيل يف عام
 )2009 ,Promed( 2007كما �أن  )1986( Shimshony et alو�صف انت�شارا للمر�ض يف غزالن اجلبال �أدى لن�سبة حادة من الوفيات.
تلخ�ص مقالتنا خ�صائ�ص حالتي انت�شار احلمى القالعية ،يف جمموعتني من املجرتات الربية ،مل يجري تطعيم احليوانات يف �أحدها،
بينما ط ّعمت حيوانات املجموعة الأخرى ،وتربز �أهمية �إجراءات التطعيم حلماية احلياة الربية يف منطقة ت�ستوطن فيها عدوى الأمرا�ض
الفريو�سية ،مبا فيها احلمى القالعية.
املوقع ( 1غري مط ّعم) ي�ضم جمموعة (~ )100من غزال دوركا�س (عفري)  ،Gazella dorcasوكذلك (~ )25من �أيل
�سيكا  Cervus Nipponتعي�ش داخل حديقة كبرية م�س ّورة يف دبي� .ضم املوقع �أي�ضا مزرعة للألبان .نفق الكثري من الغزالن
يف الأ�سبوع ال�سابق للبحث .لوحظ يف � 2008/12/29أن معظم الغزالن كانت عرجاء و�أن الكثري من �صغار الغزالن قد
نفقت� .أما الأيل ،فرغم �أن معظمها قد �أظهر العرج �إال �أنه مل ينفق �أي منها .مت �إجراء القتل الرحيم على �أربعة غزالن فاقدة
احلركة ونقلت �إىل خمترب �أبحاث الطب البيطري املركزي .نفق يف املح�صلة قرابة  %50من الغزالن يف فرتة � 6أ�سابيع.
لوحظ ت�آكل يف �أل�سنتها لكن مل ت�شاهد �أي �آفات يف الأقدام .مت عزل فريو�س نوع ( )Oمن ت�آكل الأل�سن ومن الأع�ضاء.
املوقع  2ي�ضم جمموعة خا�صة تت�ألف من (~)80ظبيا �أ�سودا  ، Antelope cervicapraو(~ )20غزال رمال Gazella
 ،subgutturosa maricaو(~ )45مها عربيا  ،Oryx leucoryxو(~ )8غزال جبال  ،Gazella gazellaو(~� )48إمباال
 ،Aepyceros melampusو(~ )36غزال �سبيكي  Gazella spekeiيف موقع خارج دبي .كانت معظم املجرتات قد ط ّعمت �ضد
احلمى القالعية منذ  .2006كان املها العربي وغزالن اجلبال وغزالن �سبيكي وجمموعة من  10غزالن رمال موجودة يف حظائر
م�س ّيجة وكان كل حيوان بالغ يف هذه املجموعات قد ط ّعم خالل الأ�شهر الثالثة ال�سابقة .توجد الظبي الأ�سود والإمباال وبقية غزال
الرمال يف م�ساحة  350هكتارا من املوقع .ورغم �أن الكثري من هذه احليوانات قد �أم�سكت وط ّعمت �سنويا ب�سوقها عرب نظام م�ضمار
( ،)2006 O’Donovan and Baileyف�إنه مل ميكن �إم�ساك كل �أفرادها .نقدّر �أن  %75من احليوانات قد ط ّعمت قبل � 12-10شهرا.
عرث يف  2009/1/29على �أنثى ظبي �أ�سود يف تايل الو�ضع مثبطة وغري قادرة على الوقوف بجوار عجل ميت كانت قد ولدته� .أجري
القتل الرحيم للأنثى ونقلت �إىل خمترب �أبحاث الطب البيطري املركزي� .ضمت الأعرا�ض امل�سجلة ت�آكال يف الل�سان ،وتقرحا ب�ؤريا
يف ال�شفة ،وخطوطا بي�ضاء يف ع�ضالت جدار القلب .مت عزل فريو�س نوع ( )Oمن الأن�سجة .يف �شهر فرباير ،ت�أكد وجود احلمى
القالعية يف عجل مها عربي جهي�ض ،وظبي �أ�سود نا�شئ ،وعجلي غزال رمال .فيما عدا �أنثى الطبي الأ�سود التي ماتت بالقتل.
الرحيم مل يعزل فريو�س احلمى القالعية من �أي من احليوانات البالغة يف املوقع 2-منذ احلالة الأوىل وحتى الآن (يونيو .)2009
�أر�سلت الفريو�سات املعزولة من كال حالتي االنت�شار �إىل املخترب املرجعي العاملي يف معهد �صحة احليوان
(اململكة املتحدة) .وجد �أن فريو�س ( )Oقريب جدا من �سالالت يف الهند  ،2001-Indو�إيران .2001-Irn
مل يتم ت�أكيد م�صدر العدوى يف كلتا حالتي االنت�شار .قد تكون عدوى املوقع 1-قد جاءت من قطعان ا�ستوردت حديثا �أو من زبل روث

�صورة  :2غزال يظهر عرجا �أحاديا )(©Tom Bailey

البقر ،وقد جلب كالهما من دول جماورة يعرف ا�ستيطان احلمى
القالعية فيها� .أما املوقع 2-فقد �أبلغ الطبيب البيطري للموقع كاتبي
هذا التقرير �أنه قد حدثت �إ�صابات باحلمى القالعية يف مزرعة �أغنام
جماورة مبا�شرة قبل انت�شاره يف احلياة الربية.
تظهر حالتي االنت�شار هاتان �أن احلمى القالعية قد جتلب اخلراب
للمجموعات الأ�سرية من املجرتات الغريبة املعر�ضة التي مل تتلقى
التطعيم .هناك القليل من جمموعات احلياة الربية يف ال�شرق
الأو�سط التي حت�صّ ن حيواناتها بالتطعيم ب�شكل روتيني �ضد الأمرا�ض
املعدية� .إن ال�سبب الهام لذلك هو �صعوبة الإم�ساك ب�أعداد كبرية
من احليوانات الغريبة ال�سائمة كالغزالن واملها والتعامل معها
ب�شكل �آمن� .أ�صبح ا�ستخدام �أنظمة التعامل مع احليوانات الغريبة
�أكرث �شيوعا ( .)Tamer, Fauna Research, USAكان املوقع2-
قد با�شر برنامج تطعيم �سنوي لكافة املجرتات منذ عام .2006
يحتوي هذا العدد على ملخ�ص لدرا�سة )2008( Kilgalon et al
لتقييم اال�ستجابة املناعية للمها العربي للقاح احلمى القالعية .و�صل
امل�ؤلفون �إىل �أن جرعة واحدة من لقاح احلمى القالعية قد ال حتدث
ا�ستجابة للأج�سام امل�ضادة يف املها العربي كافية ملنح حماية باقية
والتو�صية بها كنظام وقائي معياري ،واملتابعة بجرعات الحقة كما
يف قطعان املا�شية الأهلية .لكن ،ومن املنظور العملي ،ف�إن الإم�ساك
بالقطعان من ذوات الظلف الغريبة لإعطائها جرعة معززة بعد �شهر
من التطعيم الرئي�س ،بل وحتى ملرتني يف العام هو �أمر م�ستحيل عمليا
يف معظم املجموعات .تدل م�شاهداتنا �أنه على الرغم �أن معظم
احليوانات يف املوقع 2-جرى تطعيمها مرة يف العام� ،إال �أنها اكت�سبت
حماية جيدة عند تعر�ضها لنف�س �ساللة الفريو�س التي �أدت لوفيات
مرتفعة يف الغزالن غري املط ّعمة يف املوقع .1-من اجللي �أن هناك
حاجة للمزيد من البحث يف هذا املجال.
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