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في فلسطين:   ات، المستودع المشتبه به لداء الليشمانيالوبر الصخريالتعرف على مجتمع الميكروبات في 

 تحليل الميتاجينوم 

 

 عوايصة مصلح رنا نايف إعداد: 

 د. سهير عريقات إشراف:

  الملخص:

( في الشرق األوسط. هذه األنواع األفريقية تؤوي الليشمانيا في (Hyracoideaالوبر الصخري هو الممثل الوحيد للترتيب الدمانيات 

الواسع لهذا  المكاني عرضة لاللتهاب الرئوي الفيروسي والسل. يشير التوزيع  كذلك هيوديدان الخيطية في أحشاءها البشرتها و

زن إلى تهديد كبير من انتشار األمراض التي تسببها مسببات األمراض المصاحبة لجسم الوبر الصخري. يمكن أن يعيش الوبر االخ

دوى ونقلها. أظهرت العديد من الدراسات أن الوبر  الصخري عدة سنوات في الطبيعة ، وبالتالي فهو يضم خزانًا طبيعيًا لحمل الع

يمكن أن يصاب بالعدوى ، وال تظهر عليه أية عالمات سريرية ولكنها معدية لذباب  اتالصخري المصاب تجريبياً من داء الليشماني

بر  والمن   عدد خوذة من .  هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التركيب المجتمعي الميكروبي لعينات األنسجة المأالناقل للمرض الرمل

   من مناطق مختلفة في فلسطين والتي قد تشكل تهديداً لصحة اإلنسان. الصخري المجمعة

طولكرم ، حيفا ، عمارة بالقرب من  - اباستخدام مصائد الراكون من مواقع مختلفة في فلسطين )عنبت ر وبر صخريتم جمع ستة عش

( بما في 16=  عدد) الوبر الصخريجنين(. تم استخراج الحمض النووي من عينات أنسجة  -ة سلفيت ، وفقوع -بئر السبع ، مسحة 

. تم وبر صخري( ، تم أخذ عينة واحدة فقط من كل 8=  عدد( والطحال )3=  عدد( واألذن )2=  عدد( واألنف )3=  عددذلك الدم ) 

اختبار جميع عينات الحمض النووي لوجود مسببات األمراض بما في ذلك الطفيليات والبكتيريا والفيروسات والفطريات باستخدام 

وتسلسلها  Nextera® XTبناًء على اختبار  الحامض النووي الرايبوزي الالاوكسجينيمكتبة  ت(. إعدNGSتسلسل الجيل القادم )

عبر  Galaxyباستخدام األداة   سل الجيل القادم السطبق تحليل المعلومات البيولوجية لتحديد  Illumina MiSeq i جهاز على

 BLASTالية البحث  بواسطة المسببة لألمراض  المسترجعة  المتسلسالتبحث عن . (/https://usegalaxy.org)اإلنترنت  

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) غطاء االستعالم  ٪ و97 الذي يزيد عن تماثل ال التسلسالت ذات ت، اعتمد

 في قاعدة البيانات لتحديد األنواع. المخزنة تتسلسالمع الالمرجعية المتاحة التسلسالت النيوكليوتايدية ٪ ومقارنة 97 االكبر من

  عدد( والدم )2=  عددمن بينها الطحال ) من الدراسة أربع عينات ت( ، استبعد16=  عددالمختبرة ) الصخريالوبر من بين عينات  

الليشمانيا في أربع عينات  من  ت،  اكتشففقطالتحليل على اثني عشر عينة   ت(. لذلك ، طبق1=  عدد( واألنسجة األنفية )1= 

العينة  تبينما حدد L. tropica اللِّيْشمانِيَّةُ الَمداِريَّة لى ثالثة منها على أنها(. تم التعرف ع1=  عدد ( واألذن )3=  عددالطحال )

حاالت مرض تنتشر طولكرم وحيفا حيث   - امن عنبتعينات من ال ههذ تفقط .  جمعالليشمانيا  على انها من جنس الرابعة

 تعلى المستوى البكتيري ، اكتشفوعالوة على ذلك   .L. tropicaاللِّيْشمانِيَّةُ الَمداِريَّة الليشمانيات الجلدي البشري الناجم عن 

لِّيَّةُ  احية ة جنين والعمارة بالقرب من بئر السبع. من نقوعمن حيفا وف الوبر الصخريمن  عينات( في ثالثة MTC)الُمتَفَطَِّرةُ السُّ

 في تالذي  اكتشف البُوْرديتيلَة نوع باإلضافة إلى عينتينأخرى ، كشف عن مسببات األمراض البشرية مثل النيسرية السحائية في 

، والفيروسان السائدان هما فيروس الهربس  الوبر الصخري.  هناك نوعان من الفيروسات في ثالث عينات من ة فقطواحد عينة

  .(Procavia capensis gammaherpesvirus) وفيروس بروكابيا كابينسيس
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الوبر  ضارة لإلنسان ألن ال ومسببات أمراض خطيرة  نقل  لوبر الصخريلفي الختام ، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أنه يمكن 

  نووي. أكدت نتائجنا وجود الحمض الت االمراضناقال من دعد ومشاركة المسكن معسربية له عمر طويل وعادات   الصخري

يشمانية الجلدية  للل خازن في فلسطين ودعمت دورها المحتمل ك الوبر الصخريفي  L. tropica اللِّيْشمانِيَّةُ الَمداِريَّةالخاض ب

بأكمله. وبالتالي ، يمكن  الكروموسومات. يجب تطبيق تحليل الجينوم المتقدم على أساس تجميع تسلسل الحمض النووي من البشرية

التجريبية البشرية التي تم  اتائية النيسرية والفيروسالحصول على الجينوم الكامل لمسببات األمراض البشرية مثل المكورات السح

ت عالمية أخرى. يجب أن تركز الجهود المبذولة لمنع داء  تسلسال، وتحليلها ومقارنتها مع  الوبر الصخرياكتشافها في عينات 

 .الحيواني خازن الدورة العدوى التي تشمل مكافحة ناقالت ذبابة الرمل و كسر  الليشمانيات البشري على 

 


