َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

ً
أصبحت ليسوتو اآلن أكثر استعدادا لمكافحة
األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصدر

بقلم لورا غيل
ً
غدا اليوم تشخيص األمراض احليوانية تشخيصا
ً
ً ً
ِّ ً
مبكرا ورسيعا أمرا ممكنا يف ليسوتو ،وهو بلد يسكنه
مليونا شخص يف جنوب القارة األفريقية وقد َّ
عول حىت
وقت قريب عىل املختربات األجنبية من أجل إجراء
التحاليل .وبفضل دعم الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو) ،صار علامء بيطريون يف العاصمة
ماسريو قادرين ،منذ منتصف عام  ،2017عىل استخدام
َّ
مستمدة من املجال النووي لتحديد وتصنيف
تقنيات
ِّ
الفريوسات اليت تؤثر يف املاشية والبرش.

لقد

وقال السيد جرارد ماهلوان ،مدير خدمات الرثوة احليوانية
َّ
يف وزارة الزراعة واألمن الغذايئ بليسوتو« :إننا حباجة إىل
أن نكون قادرين عىل القيام بالتشخيص بأنفسنا حىت نسيطر
ِّ ٍّ
أي تفش ممكن لها».
عىل األمراض ونتعامل برسعة مع
َّ
ومتكن هذه التقنيات من حتديد الفريوسات ،مبا يف ذلك
إيبوال وإنفلونزا الطيور ،خالل سويعات قليلة وبدرجة
ً
عالية من الدقة .وهي أيضا َّفعالة من حيث التكلفة .وقال

َّ
ماهلوانَّ :
«إن ما كان يف السابق يتطلب أسابيع ُليكتشف،
ً ً
ُ
نراه اليوم يف احلال « ».وهذا يدث فارقا كبريا».
ِّ
املبكر عىل ِّ
احلد من انتشار املرض عن
ويساعد التشخيص
طريق إتاحة إمكانية عزل احليوانات واملرىض وعالجهم
ِّ
بالرسعة الالزمة .وهذا ميكن السلطات واملزارعني من
ِّ ٍّ
ألي تفش لألمراض والسيطرة عليه،
االستجابة الرسيعة
َ
واملحافظة عىل مستوى من املراقبة من شأنه أن حيول
دون ِّ
التفش.
َّ
وباالستعانة هبذه التقنيات ،متكن العلامء يف املخترب البيطري
املركزي من إثبات َّأن ليسوتو خالية من داء َّ
احلم القالعية،
وهو واحد من أكرث األمراض املعدية اليت ِّ
هتدد املاشية.
ُّ
وهم يستعملون َّ
معدات َّ
للتحقق من ِّ
خلو
تربعت هبا الوكالة
ً
َّ
املجرتة الصغرية ،وهو
البلد أيضا من طاعون احليوانات
مرض حيواين شديد العدوى ميكن أن يقتل اآلالف من
الغنم واملاعز كل سنة .ولقد مجعوا بالفعل كل ِّ
العينات

شبكة مختبر التشخيص البيطري :تشييد مختبر للطب البيطري
والقدرة على التشخيص في أفريقيا وآسيا
ميكن لألطباء البيطريني يف أفريقيا العاملني عىل إيقاف انتشار األمراض احليوانية العابرة للحدود،
مبا يف ذلك تلك اليت ميكن أن تصل إىل اإلنسان ،وباستخدام تقنيات تشخيص نظريية ونووية
َّ
مستمدة من املجال النووي ،أن يتقاسموا أفضل املامرسات ،وأن ِّ
ينسقوا أنشطهتم ،وأن يرسوا
وتقنيات
اسرتاتيجيات مشرتكة ملكافحة األمراض من خالل شبكة خمترب التشخيص البيطري .وقد َّأسست
الوكالة هذه الشبكة بالرشاكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،وهي شبكة
تدعمها ًّ
جزئيا مبادرة االستخدامات السلمية.
ِّ ً ً
ً ِّ
حتديا كبريا
ويمكن أن يكون لهذه األمراض أثر كبري يف الصحة العامة وسبل العيش .وهي أيضا متثل
َّ
للتجارة العاملية يف املنتجات حيوانية املنشأ ،ما ِّ
يسبب َّربام خسائر هائلة ومشاكل خطرية تتعلق

بسالمة الغذاء وأمنه.
َّ
استخدام التقنيات المستمدة من
المجال النووي أمر بالغ األهمية في
التشخيص وبالتالي في االحتواء
والقضاء على المرض بالنسبة للبلدان
ِّ
األفريقية اليت تواجه خطر تفش
األمراض الحيوانية.
(الصورة من :دين كاملا/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

ً
ِّ
املبكران والرسيعان ِّ
ملسببات األمراض أمرا بالغ األهمية يف تنفيذ
ُويَع ُّد الكشف والتصنيف
َّ
َّ
اسرتاتيجيات متقدمة ملكافحهتا وهو ما يساهم يف احتواهئا واستئصالها يف هناية املطاف .وهناك حاجة لتدابري متسقة ألن
هذه األمراض واحليوانات احلاملة لها ال تعرف َّ
أي حدود .ويتقاسم أعضاء شبكة خمترب التشخيص البيطري جتارب وخربات
تشخيص ومكافحة األمراضِّ ،
ويروجون لتدابري الوقاية ،الوطنية واإلقليمية ،من األمراض احليوانية واألمراض احليوانية
املصدرُ .وتدعم هذه الشبكة بدورات تدريبية ،ونقل التكنولوجيات وتقاسم املعارف ،وتوفري اإلرشادات وإجراءات العمل
النمطية ،وخدمات اخلرباء وتوفري َّ
املعدات والكواشف واللوازم االسهتالكية.
ً
ً
ُوو ِّسع نطاق الشبكة املذكورة لتشمل ًّ
حاليا  44بلدا يف أفريقيا و 19بلدا يف آسيا.
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وتتم معاجلة بعض تلك ِّ
احليوانية الرضوريةُّ ،
العينات يف
ً
ِّ
ُّ
التحقق من ِّ
خلو
املخترب .وبعد ذلك ،هم أيضا خيططون إىل
ُ
البلد من إنفلونزا الطيور من عدمه ،املرض الذي اكتشف
يف جنوب أفريقيا املجاورة يف .2017
ويف املايض ،دأبت ُسلطات ليسوتو عىل إرسال ما يزيد
عن ِّ 2000
عينة دم للموايش وحيوانات أخرى إىل جنوب
ِّ
أفريقيا وبوتسوانا بغرض حتليلها كل عام للتحقق من ِّ
خلو
البلد من هذه األمراض احليوانية ،وهذه حتاليل باهظة بيد
َّأنا ُّ
تتم بتكليف من املنظمة العاملية لصحة احليوان .واليوم
ِّ
يعول هؤالء العلامء عىل املختربات األجنبية فقط لغرض
ُّ
التأكيد أو التحقق.
وفيام يتعلق بالبلدان األفريقية اليت تواجه هتديد ِّ
تفش
حاالت جديدة من األمراض احليوانيةِّ ،
تقدم الوكالة،
بالتعاون مع الفاو ،املساعدة بالغة األهمية لتجهزي خمتربات
هذه البلدان وتدريب علامهئا عىل استخدام هذه التقنيات
وعىل تدابري السالمة البيولوجية ذات الصلة .وتعترب ليسوتو
ثاين أكرب منتج للموهري يف العالم ،وهي مادة مصنوعة من
ُّ
التأكد من سالمة
الغنم واملاعز املنترش يف البلد .ويساعد

ِّ
َ
واملصدرين
املزارعني واملنتجني
قطعاهنا من الغنم واملاعز
َّ
عىل ضامن دخل مطرد.
وما فتئت الوكالة ،عرب برناجمها للتعاون التقين وبالرشاكة
مع الفاو ،تساعد ليسوتو عىل حماربة األمراض املعدية منذ أن
َّ
انضمت إىل الوكالة عام .2009

التقنيات المستمدة من المجال
النووي ساعدت السلطات على
إثبات أن ليسوتو خالية من داء
َّ
الحم القالعية.
(الصورة من :دين كاملا/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

العلوم
استخدام التقنيات النووية للكشف عن األمراض الحيوانية
َّ
يستخدم األطباء البيطريون يف هيئة خدمات الرثوة احليوانية يف ليسوتو َّ
مستمدة من املجال النووي بغية
عدة تقنيات
ِّ
التشخيص املبكر والرسيع لألمراض احليوانية واألمراض احليوانية املصدر .وإليكم كيف تعمل هذه التقنيات.
ُّ
ُيكشف عن أجسام مضادة َّ
معينة ينفرد هبا كل عامل ممرض يف االختبارات املصلية باستخدام مضاد للغلوبلني املناعي اخلاص
ُ
بكل نوع من أنواع احليوانات اليت أخضعت لالختبار.
وخالل االختبارات اجلزيئية يستنسخ العلامء ،أو يزيدون ،حجم منطقة َّ
معينة من محض د.ن.أ .مليارات املرات خالل ساعات
َّ
قليلة فقطَّ .ثم ُيرصد الكشف عن عملية تضخيم محض د.ن.أَّ .إما عرب النظائر املشعة أواجلزيئات الفلورية .ويعترب التفاعل
ً َّ ً
ً
َّ
واسام َّ
حمد ًدا يف ِّ
أي عامل من العوامل املمرضة .ويشتمل عىل
حمددا للغاية ألنه عادة ما يسهتدف
البوليمريي املتسلسل أمرا
ِّ
ُ
َّ
ِّ
َّ
عمليات تسخني وتربيد متكررة مسببة انفصال جديليت د.ن.أ .ثم استنساخ د.ن.أ .األصيل .ويكرر هذا اإلجراء حىت يتوافر قدر
ُ
كاف من نسخ اجلزيء املسهتدف .وحينئذ ميكن للعلامء أن يكشفوا عن وجود جينوم العامل املمرض.

َّ
ما الذي يجعل هذه التقنيات مستمدة من المجال النووي؟

ُّ
تصور هذه التفاعالتَ ،
من أجل ُّ
توسم اجلزيئات التفاعلية (األجسام املضادة يف التقنيات املصلية والشذف اجلينية يف
ُ
ُ
َّ
َّ
التقنيات اجلزيئية) بالنظائر املشعة من قبيل  ،14C ،3H ،3H ، 35S ،33P ،32Pحىت يتسن قياس التفاعالت باستخدام نضد
ً ً
ِّ
َّ
َّ
لألشعة أو للجسيامت .لكن ،حيث ال ميثل النشاط اإلشعاعي خيارا نظرا لنسق املخترب أو للعمر النصفي القصري للنظائر املشعة
َّ
ِّ
َّ
أو حيث ال تعترب حساسية هذه التقنيات بالغة األهمية ،ميكن أن حتل املواد املولدة لأللوان حمل الوسم اإلشعاعي ،ومن أمثلة
تلك املواد األنزيامت واألصباغ الفلوريةَّ .
وتتمي هذه العالمات بعمليات قراءة وتقييم أكرث بساطة ،لكهنا تصبح أقل موثوقية
مع مرور الوقت ما ُينقص من حساسية هذه التقنيات .ولذلك ،ال يزال الوسم النووي ُيستخدم كمعيار معايرة مرجعي من أجل
إعادة إرساء دقة الوسم املريئ.
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