
الكشف عن الفريوسات يف سرياليون 
بمساعدة التكنولوجيا النووية

بقلم لورا غيل

معلقاً من رجليه، ويخرج من وكره يف الليل ينام 
ويُمكن أن ينقل فريوس اإليبوال. ما هو هذا 

الحيوان؟ إنه الخفاش. عقب مواجهة حالة تفيش فريوس 
اإليبوال املدمرة التي اجتاحت سرياليون يف عام 2014، 

عمل العلماء البيطريون يف هذا البلد عىل تدريب نظرائهم 
من بلدان أفريقية أخرى عىل اصطياد الخفافيش التي 

يمكنها أن تنقل الفريوسات، وجمِع العينات، وعىل 
القياِم بالعمليات التشخيصية، وذلك باستخدام التقنيات 

املستمدة من املجال النووي.

وقال السيد ديكسون كراباغو، العالم البيطري املحيل، 
وهو يزيح األغصان شاقًّا طريقه يف أعماق األدغال عند 

الغسق، حامالً شبكًة يف يده ومصباحه يومض من جبهته، 
مرتدياً بزة الجراحني الزرقاء، وتتبعه ثلة من البطريني: 
»لقد عانينا لألسف جراء الوباء«، وأضاف قائالً »ولكن 

األمر اإليجابي هو أن لدينا اآلن التكنولوجيا، والخربات، 
والكثري مما يمكن املساهمة به.«

وبفضل الدعم الذي تقدِّمه الوكالة ومنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، تلقى علماء بيطريون 

وأخصائيو حيوانات برية من سرياليون وبلدان 
أفريقية أخرى التدريب يف مجال مراقبة األمراض 

باستخدام األساليب املستمدة من املجال النووي 
وغريها من األساليب )انظر الصفحة 8 فيما يخص 
تقنية التفاعل البوليمريي املتسلسل والصفحة 27 

فيما يخص تقنية القياس املناعي اإلنزيمي(، وكذلك 
فيما يتعلَّق بكيفية فهم سلوك الخفافيش حتى يتسنى 

أرسها وأخذ العينات منها مع اتباع تدابري األمان 
البيولوجي الصحيحة.

وقال السيد هريمان أونغر، وهو مسؤول تقني يف 
الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات 

النووية يف األغذية والزراعة: »تتمثل الفكرة هنا يف 
لون قدراً  أن املشاركني يكتسبون خربة عملية ويُحصِّ

كافياً من املعارف العلمية لكي يكونوا قادرين عىل أرس 
الخفافيش إثناء تجوالها الحر وإخضاعها للفحوص 

دون قتلها، حتى تتمكن من العودة إىل الربية.« وأضاف 
قائالً »خالل هذه العملية، عليك حماية نفسك وحماية 

الحيوان الذي تنوي أرَسه.«

 اصطياد الخفاشيش 
يف أدغال سرياليون. 

)الصورة من: لورا غيل/الوكالة(
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الخفافيش يمكن أن 
تكون حاملة لطائفة 

من الفريوسات، بما يف 
ذلك فريوس اإليبوال. 

)الصورة من: لورا غيل/الوكالة(

يف عمق األدغال
بهدف ضمان أن تكون املراقبة صارمة، يعكف العلماء عىل 

دراسة سالالت الخفافيش يف بيئتها الطبيعية الربية. ويقتيض 
ذلك أن تتسخ أياديهم، باملعنى املجازي والحريف.

وقال السيد أونغر »األمر ليس بسيطاً. فمن أجل تشخيص 
فريوس ما وتحديده، يتعني عليك الحصول عىل عينة عالية 

الجودة تُؤخذُ عىل نحو سليم وترسل بالشكل الصحيح.« 
وأوضح السيد أونغر قائالً إنَّه »من أجل صيد الخفافيش، 

يجب عىل فريق مكون من ستة أشخاص عىل األقل الدخوُل 
إىل األدغال يف وضح النهار، ووضُع الفخاخ عرب تركيب 

األعمدة والشباك، واالنتظاُر حتى يأتي الليل لكي تخرج أوىل 
الخفافيش من أوكارها.

وتكمن الفكرة هنا يف إحداث أقل قدر ممكن من االضطراب 
يف النظام البيئي. وبما أنَّ الخفافيش هي من الثدييات 
الليلية، يعمل صائدو الفريوسات ليالً بما يتناسب مع 

طريقة عيشها.«

وقال السيد تيميدايو أديانجو، وهو باحث يف مجال العلوم 
الربية من نيجرييا ومحارض يف الدورات التدريبية التي تدعمها 

الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية 
يف األغذية والزراعة، والتي ألمَّ املشاركون فيها بمختلف طرق 

صيد الخفافيش بحسب موائلها وسالالتها، »تخرج الخفافيش 
يف الليل، وذلك هو الوقت املناسب الصطيادها. ونحن 

نصطادها ثم نطلق رساحها بعد ذلك يف الربية.«

وبعد تدخل البيطريني، يقوم حراس الغابات واختصاصيو 
الحيوانات الربية بأرس الخفافيش، ثم يعودون أدراجهم إىل 

املخترب حيث يحددون سالالتها، وقياساتها ويفحصون عينات 
من دمائها وبرازها ولعابها بحثاً عن أي من مئات الفريوسات 

التي يمكن أن تنقلها هذه الخفافيش إىل الحيوانات األخرى 
وإىل البرش، بما يف ذلك فريوس اإليبوال. وتحقيقاً لهذه الغاية، 

هم يستخدمون التقنيات املستمدة من املجال النووي واملعدات 
املمنوحة يف إطار برنامج الوكالة للتعاون التقني.

وقال السيد كوملان أدجابايل، وهو اختصايص يف علم الحيوان 
من مركز تربية املاشية يف توغو كان قد حرض يف عام 2018 
الدورة التدريبية الثانية من سلسلة الدورات التدريبية التي 

دعمت تنظيمها الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام 
التقنيات النووية يف األغذية والزراعة: »يف توغو، لم نجرؤ حتى 

عىل ملس الخفافيش ألخذ العينات ألنه لم تكن لدينا املهارات 
الالزمة. أما اآلن، وبعد أن اكتسبنا هذه املهارات، ينبغي لنا أن 

نستغلها. وال نستطيع الرتاخي يف هذا الشأن.«

وقال السيد أديانجو: »تؤدي الخفافيش، رغم الوصم الذي 
يُحيط بها، دوراً جوهريًّا يف النظام البيئي، وهي حيوانات 

غريبة. تخرج يف جنح الليل، وتتغذى عىل الحرشات أو 
الفاكهة، وتبث الرعب يف النفوس. ولكن، يف حال غابت 

الخفافيش، فإنَّ جميع السالالت األخرى ستتأثر جراء ذلك. 
وفيما يتعلق بهذا األمر، هي تَُعدُّ من الحيوانات األساسية.

ومع أنَّ الخفافيش تؤدي دوراً حيويًّا يف األنظمة البيئية، 
فهي تواصل أيضاً حملها تهديدات للناس حيث تُكتشف 

يف الخفافيش قرابة عرشة فريوسات جديدة سنويًّا. ومن بني 
هذه الفريوسات فريوس اإليبوال الذي يمكن أن ينتِقل من خالل 

مالمسة دم الخفافيش املصابة، أو إفرازاتها، أو أعضائها أو 
غري ذلك من سوائل جسمها.«

وقالت السيدة هاوا والكر، وهي اختصاصية يف مجال املحافظة 
عىل الحيوانات من ليربيا، البلِد املجاور لسرياليون الذي عانى 
أيضاً من الوباء يف عام 2014: »الناس يخشون اإليبوال. وهم 

مهووسون بغسل أيديهم وبتنظيف منازلهم. بيد أن الخفافيش 
ال تزال تمثل غذاء يف العديد من األرس. فهي مصدر عيش ألولئك 

الذين ليس لديهم خيار آخر.«

وتُشكِّل الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة من خالل الدعم 
الذي تقدِّمه الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام 

التقنيات النووية يف األغذية والزراعة جزءاً من الجهود الرامية 
إىل مساعدة العلماء البيطريني واختصاصيي الحيوانات الربية 

األفارقة عىل توحيد جهودهم، ومن خالل مراقبة األمراض 
بطريقة استباقية، تمكينهم من التحسب لحاالت تفيش األوبئة يف 

املنطقة أو حتى الحيلولة دون وقوعها.

وقال ميشال وارناو، وهو أحد مسؤويل إدارة املشاريع يف الوكالة 
املرشفني عىل هذه الدورات التدريبية إنَّه »يجب علينا اتباع نهج 

شامل إزاء الصحة.« وقال كذلك »إنَّ عامل غياب التأهب َمثََّل أحد 
املشاكل التي ظهرت خالل حالة تفيش فريوس اإليبوال يف عامي 

2014 و2015. وإنَّنا نريد من خالل هذه الدورات بناء القدرات 
عىل دراسة وتشخيص األمراض الحيوانية املصدر التي تصيب 

املاشية والحيوانات الربية قبل وقوع حاالت التفيش، بهدف 
التحسب عىل نحو أفضل ملا تطرحه هذه الحاالت من مخاطر عىل 

التجمعات البرشية.«
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