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مقدمة
الثعلب الأحمر  Vulpes vulpesهو �أكرث احليوانات الربية الالحمة انت�شارا عرب العامل ،ويتواجد يف �أغلب مناطق �آ�سيا و�أوربا و�شمال
�أفريقيا و�شمال �أمريكا يف موائل تتفاوت من التندرا القطبية �إىل ال�صحاري املعتدلة املناخ ).(Lariviére and Pasitschniak-Arts 1996
اللون الغالب لفروة الثعلب هو الأحمر-البني مع بقعة بي�ضاء مميزة يف طرف الذيل ،واللون الأ�سود يف م�ؤخرة الأذنني و�أ�سفل
القدمني� .أما يف ال�شرق الأو�سط فلون الثعلب هو يف العادة من لون �أفتح ،مما ي�ؤدي المت�صا�ص �أقل للحرارة ورمبا لقدرة �أكرب على
التخفي  (MacDonald et al. 1999).الثعلب الأحمر ال�شرق �أو�سطي هو �أي�ضا �أ�صغر كثريا باملقارنة مع �أقاربه يف مناطق ال�شمال مما
يدل على توفر �أقل للغذاء يف البيئات ال�صحراوية القاحلة ) .(MacDonald et al. 1999ورغم �أن الثعلب الأحمر هو �أحد �أكرث اللواحم
تواجدا يف املنطقة �إال �أن الدرا�سات عنه قليلة ن�سبيا .قامت جمموعة كانيد للتنوع وال�صون ،ومقرها جامعة كاليفورنيا يف دافي�س
 http://www.vgl.ucdavis.edu/cdcg/home.phpمب�شروع لدرا�سة العالقة بني �أعداد الثعلب الأحمر يف عدة مواقع حول العامل ،ونحن
ن�سعى للح�صول على عينات من الثعلب الأحمر من ال�شرق الأو�سط مل�ساعدتنا يف ذلك.
امل�شروع
ن�ستخدم عينات من الثعلب الأحمر (الأن�سجة والدم وال�شعر الخ) الكت�شاف العالقة اجلينية بني �أعداد الثعلب الأحمر
يف خمتلف الأماكن .لقد �أتاحت لنا الدرا�سة حتى الآن �أن نحدد ثالثة �سالالت مميزة للثعلب الأحمر يف �أمريكا
ال�شمالية ) ،(Aubry et al. in pressوالتي عزلت عن بع�ضها يف موائل غابات منف�صلة خالل الع�صر اجلليدي .متاثل �إحدى هذه ال�سالالت
واملتواجدة يف �أال�سكا وغرب كندا ب�شكل وثيق الأعداد املوجودة يف �شرق �سيبرييا �أكرث من الأعداد الأمريكية ال�شمالية �ألأخرى� .إن �أف�ضل ما
يف�سر ذلك هو �أنه خالل منتهى �آخر ع�صر جليدي ف�صل لوح جليدي �أعداد الثعلب الأحمر يف �أال�سكا عن غريها يف �شمال �أمريكا .كان م�ستوى
البحر يف نف�س الوقت �أكرث انخفا�ضا مما �أدى لن�شوء ج�سر بري بني �أال�سكا و�شرق �سيبرييا ،مما �سهل انتقال احليوانات بني املنطقتني.
ميكن ملثل هذه النتائج �أن ت�ساعد يف فهم العالقة التطورية بني الأعداد وكيف �أثرت الأحداث املناخية يف املا�ضي على الأعداد احلديثة.
�ستجيب حتليالتنا اجلينية على عدة �أ�سئلة �صون هامة مثل:
 .1هل يعترب تعداد معني مميزا جينيا؟
و�إذا كان كذلك ،فهل يحتاج جلهود �صون �إ�ضافية؟
 .2هل التعداد ناجت ن�سبيا عن تزاوج �أقارب � /أباعد؟
�إن ذلك يعطي م�ؤ�شرا على ال�صحة اجلينية للتعداد
 .3ما هي العالقة بني تعدادي منطقتني؟
ميكن �أن يو�ضح ذلك مناطق تدفق اجلينات (انتقال احليوانات) �أو عوائق لتدفق اجلينات ب�شكل قد ال يكون وا�ضحا بغري معرفة ذلك.
ن�سعى للح�صول على عينات من الثعلب الأحمر (الأن�سجة والدم وال�شعر الخ) من �أنحاء ال�شرق الأو�سط .يرجى االت�صال مبارك
�ستاتهام  statham@ucdavis.eduللمزيد من املعلومات� .ستذكر مطبوعاتنا م�ساهمة �أي �أ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات زودتنا بالعينات.
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�صورة  :2وجد �أن قرود الطمارين (الق�شة)  Callithrix jacchusعر�ضة
ب�صورة خا�صة للت�أثر بفريو�س التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية

انت�شار فريو�س التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية
يف الإمارات العربية املتحدة
توم بيلي وديكالن �أودونوفان
نود تنبيه �أطباء البيطرة ومديري جمموعات احلياة الفطرية
�أنه قد مت ت�شخي�ص فريو�س التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية
 ،EMCVوهو فريو�س ِبي ُكو ْرنا ِوي ي�ؤدي �إىل التهاب ع�ضل القلب يف
الرئي�سات غري الب�شرية والأفيال واخلنازير وغريها من الأنواع ،يف
الإمارات العربية املتحدة يف  .2006حدث عدد من حاالت النفوق
يف عامي  2005و 2006يف جمموعة من قرود الطمارين (الق�شة)
 Callithrix jacchusوقرود ال�سنجاب  .Saimiri sppيف دبي .مت
ت�أكيد التهاب الدماغ و الع�ضلة القلبية بعد بحث باثولوجي يف
املخترب املركزي للبحوث البيطرية بدبي وجمموعة International
 Zoo Vetباململكة املتحدة .كان قد مت تاليا �إبراز ال�شواهد
الباثولوجية والفريولوجية والوبائية لهذا االنت�شار يف �أطروحة
لر�سالة الدكتوراه يف جامعة فيي ّنا .و تعترب القوار�ض املُ ِ�ض ْيف
امل�ستَودَع لفريو�س  EMCVوت�شكل مكافحة جمموعات القوار�ض يف
ْ
حميط الرئي�سات غري الب�شرية �أمرا هاما ملنع العدوى (Vogelnest
 .)2006 ,et alمل حتدث �أي حاالت نفوق يف �أى من املجموعات
احليوانية يف دبي منذ تطبيق برنامج مكافحة �صارم والتطعيم
�ضد فريو�س  .EMCVو من الهام الإ�شارة �إىل �أن الفريو�س ميكن
�أن ينتقل اىل الب�شر رغم كون احلالة لي�ست عالية الإمرا�ض يف
الب�شر وتكون العدوى عدمية الأعرا�ض.
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