
مدرَّبون ومزوَّدون باملعدات الالزمة ملكافحة 
األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية املصدر

بقلم كاريل ويليس ونيكول جاويرث

املئات من األمراض الحيوانية املعدية، وبدون هناك 
اتخاذ التدابري الوقائية الصحيحة، يمكن أن 

تصيبنا تلك األمراض يف أي وقت. ولنئ كان معظم هذه 
األمراض ينترش بني الحيوانات فحسب، فبعضها يمكن 
أن يقفز من الحيوانات إىل البرش؛ وتسمى يف هذه الحالة 

األمراض الحيوانية املصدر. وللمساعدة يف التصدي لهذه 
التهديدات املحدقة بالحيوان والبرش واالقتصادات، يلزم 
تقديم التدريب املناسب وتوفري املعدات املالئمة يف مجال 

التشخيص. والدعم املقدم من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، يف إطار الرشاكة القائمة مع منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، هو أحد ُسبل حصول 
االختصاصيني عليه. 

يقول جوزيف أَووني، نائب مدير ورئيس مديرية 
الخدمات البيطرية يف مخترب أكرا يف غانا: »يف بعض 

البلدان، ثمة قدرة محدودة عىل مكافحة األمراض التي 
تعوق اإلنتاج الحيواني بفاعلية. وكان هذا هو حال 

مخترب أكرا البيطري.«  ويميض قائالً: »من خالل الدعم 
املقدم من الوكالة والفاو، يمكن اآلن أن يتعامل املخترب 
مع حاالت تفيش األمراض الحيوانية الرئيسية، ويعترب 
املخترب كذلك مخترب دعم إقليمي يف غرب أفريقيا، حيث 

إننا اآلن قادرون عىل تقديم الدعم التشخييص والتدريب 
إىل البلدان املجاورة.«

وعىل مدى عقود، ما فتئ اختصاصيون، من قبيل 
أولئك العاملني يف املخترب، يعملون مع الوكالة والفاو 

عىل تحسني قدراتهم الالزمة الستخدام األساليب 
النووية واألخرى املشتقة من املجال النووي وغريها من 

األساليب للكشف عن األمراض الحيوانية واألمراض 
الحيوانية املصدر وتشخيصها. وال غنى عن هذه 

األساليب التشخيصية يف مواجهة تلك األمراض، التي قد 
تكون لها عواقب وخيمة عىل صحة الحيوان واإلنسان 

وكذلك عىل املجتمعات واالقتصادات، عن طريق الوقاية 
منها، ومكافحتها، واستئصالها متى كان ذلك ممكناً. 

مهارات اختبار حاالت تفيش األمراض

اخترُبت قدرات مخترب أكرا البيطري يف عام 2018، عندما 
ُرِصدت إحدى حاالت تفيش فريوس إنفلونزا الطيور — 

وهو عدوى ذات قدرة كبرية عىل االنتشار تسبب معدالً 
مرتفعاً من تلف األعضاء والوفاة يف الطيور املستأنسة 

مثل الدجاج — يف مناطق منعزلة حول بوانكرا، يف إقليم 
أشانتي يف غانا.  واستخدم الفريق تدريبه ومعداته التي 

بت حديثاً لتشخيص املرض برسعة باستخدام تقنيات  نُصِّ
مشتقة من املجال النووي وغريها من التقنيات، فضالً عن 

املساعدة يف االحتواء املبكر، مما حال دون توجيه رضبة 
اقتصادية قوية لصناعة الدواجن يف اإلقليم.

فريق مخترب أكرا يتدرب عىل 
تحليل بيٍض غري مفقوس 
بهدف تحديد تعرضه لفريوس 
إنفلونزا الطيور من عدمه.  

)الصورة من: الوكالة(
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ويف العام نفسه، بدأت حمى الخنازير األفريقية أيضاً 
يف االنتشار يف شتى أنحاء غانا، مما شكل تهديداً 

لصناعة لحوم الخنزير يف البلد. وأطلق فريق املخترب عىل 
الفور حملة مراقبة نشطة شملت أيضاً عمليات إعدام 

للخنازير يف املزارع املصابة وفرض قيوداً مشددة عىل 
حركة الحيوانات. وإضافًة إىل جمع عينات من األنسجة 
واختبارها، رشع الفريق أيضاً يف استخدام التشخيص 
الجزيئي استخداماً روتينيًّا، مما ساعده يف أن يشخص 

برسعة وبدقة 27 حالة تفشٍّ مشتبهاً بها.

ولنئ كان مصدر التفيش غري مؤكد، فإن الشكوك تساور 
الفريق يف أن املرض ناتج عن مخالطة خنازير برية. 

وتنترش معظم أرساب الخنازير يف غانا يف مناطق الغابات 
املفتوحة، وغالباً ما تنترش حمى الخنازير األفريقية 

مصيبًة الخنازير املستأنسة من الخنازير الربية أو 
الخنازير الوحشية األفريقية. ولكي يجد فريق املخترب 

مصدر العدوى، عمل الفريق مع خرباء من الوكالة 
والفاو عىل استخدام تقنية ذات صلة باملجال النووي 

تسمى التفاعل البوليمريي املتسلسل بواسطة االستنساخ 
العكيس )RT-PCR( )انظر الصفحة 8( للكشف عن 
إنفلونزا الطيور، وكذلك التفاعل البوليمريي املتسلسل 

)PCR( يف الوقت الحقيقي للكشف عن حمى الخنازير 
األفريقية يف عينات األنسجة.

يقول هريمان أونجر، املسؤول التقني يف قسم اإلنتاج 
الحيواني والصحة الحيوانية يف الشعبة املشرتكة بني 
الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية 
والزراعة: »تحديد مصدر العدوى مهم دائماً التخاذ 

الخطوات املناسبة.« ويميض قائال: »بدأ إجراء دراسة 
استقصائية للحياة الربية، وُجِمعت عينات دم من 

القراد والخنزير الربي. وقد أخضعت جميع العينات 
لالختبار بأساليب جزيئية مشتقة من املجال النووي، 

ولم يتبني أن أيًّا منها يحتوي عىل الفريوس. وكان 
ذلك يعني أن العدوى متفشية بني املاشية املستأنسة. 

ويف إطار التصدي لذلك، بدأ ألول مرة استخدام تدابري 
السالمة البيولوجية يف أسواق املاشية وأوقف تفيش 

الفريوس.«

الكشف املبكر عن األمراض

الكشف املبكر من أساسيات الوقاية من انتشار األمراض 
ومكافحتها.  ويف البوسنة والهرسك، يشكل الكشف املبكر 

صلب الطريقة املستخدمة يف مكافحة داء الربوسيالت 
البقري ومريَضْ اللسان األزرق والجلد الكتييل.

وعىل مدى قرون، كان داء الربوسيالت — الذي 
ينتقل عن طريق املخالطة املبارشة وغري املبارشة بني 

الحيوانات — مرضاً متوطناً يف املاشية يف شبه جزيرة 
البلقان، يف حني ظهر مرضا اللسان األزرق والجلد 

الكتييل — اللذان ينتقالن عن طريق الحرشات املاصة 

للدم من قبيل البعوض والقراد والرباغيث وسائر 
الحرشات الطائرة الشبيهة بالبعوض — مؤخراً يف 

املنطقة. وتهدد هذه األمراض صحة الحيوان وإنتاجه، 
وكذلك ُسبل عيش املزارعني وأفراد أرسهم. ولها أيضاً 

أثر عىل صادرات البلد.

وبفضل الدعم املقدم من الوكالة والفاو، الذي يأتي جزء 
منه من خالل برنامج التعاون التقني التابع للوكالة، 

يمكن لالختصاصيني يف البوسنة والهرسك اآلن قراءة 
متواليات الجينوم بأكملها والوقوف عىل سالالت 

ا يف املايض، فقد كان ذلك يتطلب دعماً من  الفريوس.  أمَّ
املختربات املرجعية الدولية، مما كان يؤدي إىل تأخري 

الكشف والتشخيص والتدخل. وقد بات االختصاصيون 
يتمتعون بفرصة استخدام معدات املختربات وموادها 
االستهالكية ذات التكنولوجيا املتقدمة، وهو ما مكنهم 

من تعميق فهمهم لوبائيات مريَضْ اللسان األزرق 
والجلد الكتييل باستخدام األدوات الجزيئية من قبيل 
متولية الجينوم الكاملة وعلم املعلومات البيولوجية.

ووفقاً ملا ذكر توني إيرتوفيتش، اختصايص شؤون 
األبحاث يف كلية الطب البيطري يف جامعة رساييفو وأحد 

من شاركوا يف املرشوع، يف عام 2020: »بسبب وجود 
داء الربوسيالت البقري يف البوسنة والهرسك، ال يزال 
االتحاد األوروبي عىل موقفه من عدم السماح بتصدير 

الحيوانات الحية. ومع ذلك، وبفضل املرحلة الفارقة 
التي وصلنا إليها يف إجراء االختبارات التشخيصية 

برسعة وعىل نحو يمكن التعويل عليه، خطونا خطوة 
كبرية يف سبيل الوفاء بمعايري االتحاد األوروبي.«

 “من خالل الدعم املقدم 
 من الوكالة والفاو، يمكن 
اآلن أن يتعامل املخترب مع 

 حاالت تفيش األمراض 
 الحيوانية الرئيسية.”

  — جوزيف أَووني، نائب مدير 
 ورئيس مديرية الخدمات البيطرية 

 في مختبر أكرا في غانا

شبكة مختربات التشخيص البيطري 
)فيتالب(

تربط شبكة مختبرات التشخيص البيطري المشتركة بين الفاو والوكالة المعروفة 
باسم شبكة »فيتالب«، بين المختبرات الوطنية في جميع أنحاء العالم من أجل التصدي 

لألمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر، التي ال تعترف بأي حدود ويمكن أن 
تهدد الماشية وسبل عيش المزارعين والصحة العامة.  وتعمل مجموعة المختبرات 

التابعة لشبكة فيتالب، بما في ذلك مختبر اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المشترك 
بين الفاو والوكالة، على بناء القدرات الالزمة الستخدام األساليب النووية واألخرى 

المشتقة من المجال النووي وغيرها من األساليب لرصد األمراض الحيوانية واألمراض 
الحيوانية المصدر والكشف عنها مبكراً وتشخيصها ومكافحتها.  وتشمل هذه األنشطة 

إسداء المشورة من الخبراء وتقديم الخدمات، وتبادل البيانات والمعارف والخبرات، 
وعقد الدورات التدريبية، ونقل التكنولوجيا.

ويتمثل الهدف العام لشبكة فيتالب في تنسيق التعاون عبر الحدود من أجل تحسين 
فاعلية الوقاية من األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر والكشف عنها 

والتصدي لها.  
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