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(الدغمو�س) يف ظباء �أ�سرية من اجلرينوك
ت�سمم الفلور ال�سريري
(الهيفاء  /رقبة الزرافة) والبوجنو
كري�ستوفر لويد  1و مارك ب �ستيدوورثي
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 1م�ست�شفى ند ال�شبا البيطري� ،ص.ب ،116345 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
 2جمموعة  ،International Zoo Veterinary Groupاململكة املتحدة

Keighley Business Centre, South Street, Keighley, West Yorkshire, BD 21 1AG, United Kingdom

لوحظ وجود عرج حاد م�ستمر مع تورمات �سنعية وم�شطية يف ظبيتي بوجنو بالغتني )(Tragelaphus eurycerus eurycerus
من قطيع من ذكرين و�أربعة �إناث .لوحظ الحقا �أي�ضا وجود تورمات مماثلة يف �سيقان و�أ�ضالع ذكر بوجنو بالغ يف نف�س
احلظرية وعدة ظبيان جرينوك ) (Litocranius walleriيف �أنحاء املزرعة .انخف�ض �إحراز حالة اجل�سم و�شوهدت احليوانات
تق�ضي وقتا �أقل واقفة �أو �آكلة �أو مر�ضعة لعجولها .كانت كل احليوانات تغذى بعلف حم ّبب منتج حمليا مع مواد رعي طازجة،
وح�شائ�ش الف�صف�صة ،وح�شائ�ش مزروعة حمليا ،ومواد معدنية للعق ،وماء يحتوي على �إ�ضافات معدنية وفيتامينات .كانت
احليوانات قد تغذت على العلف املح ّبب لثالثة �أ�شهر قبل ظهور الأعرا�ض ال�سريرية للمر�ض� .أظهر الفح�ص ال�سريري حتت
التخدير للبوجنو وجود تورمات �صلبة دافئة ثنائية اجلانب يف الفك ال�سفلي والأ�ضالع وامل�شط وال�سنع .كانت نتيجة فح�ص
الأ�سنان عادية� .أظهر فح�ص الأ�شعة لعظام امل�شط الق�صي تكاثرا �سمحاقيا ،و�أظهر حتليل عينات الدم �أنيميا خفيفة وتعدادا
طبيعيا للكريات البي�ضاء وارتفاعا يف �إنزميات الأن�سجة.
�أجري القتل الرحيم على من ذكر بوجنو من الأعداد الزائدة ظهرت عليه الأعرا�ض ال�سريرية،ن و�أظهر ت�شريح اجلثة تكاثرا
�سمحاقيا ملحوظا ،وفرط ّ
تعظم يف امل�شط وعظام ال�سنع (ال�شكلني  1و � .)2أكدت الفحو�ص الهي�ستولوجية للأن�سجة يف
( ،International Zoo Veterinary Group Pathology department, Leedsاململكة املتحدة) وجود التكاثر ال�سمحاقي بينما
كانت الكلى والدريقة (الغدة جارة الدرقية) يف و�ضع طبيعي� .أجري ت�شخي�ص عملي لت�سمم الفلور وجمعت عينات من الأن�سجة
واملاء والغذاء للتحليل .ا�ستغرق �إكمال التحاليل مدة � 3أ�سابيع لعينات الغذاء و� 3أ�شهر لعينات الأن�سجة .يبني اجلدول  1موجزا
لتحليالت العظم والغذاء� .أو�صي بتغيري كل م�صادر الغذاء خالل تلك الفرتة لكن ،للأ�سف ،ورغم تغيري م�صادر احل�شائ�ش
ومواد الرعي ،فقد ا�ستمر تقدمي العلف املح ّبب و�إن مب�ستويات خمفّ�ضة ب�سبب عدم وجود م�صدر بديل� .إ�ضافة للتغيريات
الغذائية ،جرت معاجلة احليوانات امل�صابة �سريريا بالبورون وم�ضادات التهاب غري �ستريويد ّية ،لكن �أنثى بوجنو نفقت رغم
تغيري الغذاء والعالج� .س ّلمت اجلثة �إىل جراح بيطري �آخر للح�صول على ر�أي �إ�ضايف ،وح�صل كاتب هذا التقرير على عينات
العظام ال�سنعية للقيا�س الكمي للفلور .بعد قبول �إدارة حديقة احليوان لنتائج الت�شخي�ص �أزيل العلف املح ّبب من نظام التغذية.
حت�سنت حاالت العرج لدى احليوانات ب�شكل ملحوظ بعد � 7أيام مع زيادة الحقة للوزن وارتفاع يف م�ستويات الن�شاط.
ال يوجد �إال القليل من التقارير عن ت�سمم الفلور يف الأنواع ال�سائمة غري املنزلية ( )1998 Clarke 2006, Schultzوال توجد �أية
تقارير عن احليوانات يف حدائق احليوان .كانت نتائج فحو�ص الأ�شعة والدم والأن�سجة لكال النوعني متوافقة مع تلك امل�سجلة
حليوانات �أخرى ( .)1965 Hoogstratten ,2007 Bharti ,1972 Suttee,2007 Thompsonكان بالإمكان ا�ستخدام خزعة من
العظم وم�ستويات الفلوريد للم�ساعدة يف الت�شخي�ص يف هذه احلالة� ،إال �أن ذلك مل يكن ممكنا عمليا لعدم توفر مرافق خمترب
حملية .لقد �أدى عدم �إجراء تغيريات التغذية وفق التو�صيات ب�شكل مر�ض للأ�سف �إىل تدهور �أحوال احليوانات .مل ت�ؤد �أنواع
املعاجلة كا�ستخدام البورون يف الغذاء �إىل �أي حت�سن يف احلالة ال�سريرية ،وهو �أمر متوقع نظرا حلدة الأعرا�ض ال�سريرية
وم�ستويات الفلوريد يف النظام الغذائي التي فاقت �أكرث من �ستة مرات تلك املقدمة يف االختبارات لعجول اجلامو�س التي تتلقى
عالج البورون (.)2007 Bharti
�أظهر حتليل العظام م�ستويات عالية للفلور .تعترب امل�ستويات العادية يف املا�شية بني  5000 – 3000جزءا يف املليون ،وت�ضم
العوامل التي ت�ؤدي لرفع امل�ستويات �إىل درجة ال�سمية كمية الفلور املبتلعة ،وفرتة التعر�ض ،والتوفر البيئي للفلور ،والنوع،
والعمر ،واحلمية الغذائية للنوع ( ،)2007 Thompsonكما يت�أثر امت�صا�ص الفلور من القناة اله�ضمية جزئيا بال�شكل الكيماوي
الذي يتناول به .ي�ستخدم فلوريد البوتا�سيوم يف الدرا�سات ال�سم ّية يف العادة  ،وهو يتوفر بيولوجيا بـ � 5أ�ضعاف مركبات الفلوريد

�صورة  :2مظهر بعد املوت ل�سنع ظبي اجلرينوك )(Litocranius walleri

يظهر التكاثر ال�سمحاقي

املوجودة يف العلف �أو امل�صادر البيئية .ي�ستخدم فلوريد ال�صوديوم
عادة يف الدرا�سات ال�سم ّية وي�شار �إىل �أن امل�ستويات التي تزيد عن
� 10أجزاء يف املليون يف غذاء املا�شية قد ت�ؤدي �إىل تغيريات دقيقة
يف الأ�سنان ( ،)1980 Suttieبينما ت�ؤدي امل�ستويات التي تزيد عن
 50جزءا يف املليون �إىل فرط فادح للتعظم ال�سمحاقي  .وبينما �أنه
من غري املعروف �أي من مركبات الفلور كانت موجودة يف العلف
املحبب ف�إنه من الوا�ضح �أن م�ستوى  730جزءا باملليون يتجاوز
امل�ستويات الآمنة بكثري حتى يف �أقل املركبات البيولوجية املتوفرة.
تنتج م�صادر الفلور يف الأغذية املجهزة يف العادة من تلوث املواد
الأولية (� ).D. Salmon, Mazuri foods, pers commأو خلطات
فيتامينات �أو معادن م�سبقة قد تكون ملوثة �أو م�ضافة مبعايري
خاطئة.
تلقي هذه احلالة ال�ضوء على �أهمية مراقبة اجلودة
يف �إنتاج العلف املح ّبب ال�ستهالك احليوان.
تقدير :ن�شكر جون �إدواردز من وكالة املختربات البيطرية
 Veterinary Laboratoriesعلى م�ساعدته يف ت�سهيل حتليالت
الفلور يف عينات العظم ،وديف �ساملون من �شركة �أغذية املزروعي
على �آرائه يف �صناعة الغذاء.
املراجع
املراجع الكاملة متوفرة على موقعنا www.wmenews.com

اجلدول  :1موجزا لنتائج م�ستويات الفلور يف �أغذية وعظام
حتليالت العظم والغذاء حليوانات اجلرينوك والبوجنو امل�شتبه
ب�إ�صابتها بت�سمم الفلور.
م�ستويات الفلور جزء يف املليون يف املادة ال�صلبة
(قابل للذوبان يف احلام�ض با�ستثناء املاء)
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�صورة � :1صورة �أ�شعة ظهرية-بطنية لظبي جرينوك ( )Litocranius walleriتظهر التكاثر ال�سمحاقي
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