كشف النقاب عن جينوم ذبابة تيس تيس:
الفاو والوكالة تفكّان الشفرة
أنثى حامل من ساللة ذباب
تيس تيس من نوع الشذاة
الالسعة .Glossina morsitans
(مصدر الصورة :جيوفري م .أتاردو ،عامل
بحوث يف كلية الصحة العامة بجامعة ييل،
الواليات املتحدة األمريكية)

مع

كشف النقاب عن تسلسل جينوم ساللة ذبابة تيس،
وهي الشذاة الالسعة  ،Glossina morsitansيف
نيسان/أبريل  ،2014تم تحقيق َمعلَم آخر يف املساعدة عىل
حل مشكلة كانت لها تداعيات مروعة عىل أفريقيا.

وذباب تيس تيس ،وهو ذباب كبري الدغ ينترش يف معظم
املناطق شبه القارية يف أفريقيا بني الصحراء الكربى وصحراء
كاالهاري ،ناقل للطفيليات األحادية الخلية املعروفة باسم
املثقبيات .وتؤدي هذه الطفيليات إىل إصابة اإلنسان بداء
املثقبيات أو مرض النوم .وقد ق َّدم كونستانتينوس بورتسيس،
وهو أخصايئ يف البيولوجيا الجزيئية يف الشعبة املشرتكة
بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية
والزراعة ،تفس ًريا للخطورة املحتملة للدغة ذبابة تيس تيس
عىل صحة اإلنسان ،وهي لدغة ال يوجد أي لقاح ضدها كام
أنَّ تكاليف العالج الطبي املرتبط بها عالية جدا ً .وذكر أنه،
يف الوقت الراهن ،يواجه نحو  70مليون شخص خطر اإلصابة
مبرض النوم بينام يُق َّدر أ َّن أكرث من 50 000شخص ستصيبهم
ويغي
العدوى .ويصيب مرض النوم الجهاز العصبي املركزي رِّ
’الساعة البيولوجية‘ ويس ِّبب تغريات يف الشخصية ،مبا يف
ذلك االرتباك وتداخل الكالم والنوبات املرضية والصعوبة يف
امليش والحديث.

وقد ت ُصاب املاشية من جهة أخرى مبرض ناغانا ،وهو مرض
ضُ موري يُنقَل عندما يلدغ ذباب تيس تيس الحيوانات ليتغذى
عىل دمائها .ومرض ناغانا هو السبب الجذري لحالة مزمنة
تؤدي إىل اإلصابة بالضعف وتقلِّص نسبة الخصوبة وتقلِّل من
زيادة الوزن وإنتاج اللحوم والحليب وتجعل املاشية ضعيفة
ج ًدا مبا يتعذّر معه استخدامها يف الحرث أو النقل ،مام يؤثر
بالتايل يف إنتاج املحاصيل .وهو يؤدي إىل وفاة حوايل  3ماليني
من الحيوانات كل سنة ،مع وجود أكرث من  50مليون حيوان
يواجه خطر اإلصابة بالعدوى .وبالنسبة للمزارعني األفارقة،
يُعتبرَ ذباب تيس تيس مبثابة كابوس؛ فهو يؤثر كذلك عىل األمن
الغذايئ والتقدم االجتامعي واالقتصادي يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى.
وإيجاد حل للدمار الذي يس ِّببه ذباب تيس تيس للامشية
من التحديات الرئيسية للجهود العلمية املشرتكة بني الوكالة
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،وكذلك
منظمة الصحة العاملية ،التي ركَّزت عىل مكافحة مرض النوم
لدى اإلنسان.
وقد أسفرت البحوث املشرتكة عىل مدى العقود املاضية لوقف
انتشار اإلصابة الحادة بعدوى ذباب تيس تيس يف قيام الفاو
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والوكالة بإدراج تقنية الحرشة العقيمة املالمئة للبيئة ،وهي
طريقة قامئة عىل أسس بيولوجية إلدارة اآلفات الحرشية
الرئيسية ولها أهمية زراعية وطبية وبيطرية .وتشتمل تقنية
الحرشة العقيمة ،وهي شكل من أشكال تحديد النسل لدى
الحرشات ،عىل إطالق أعداد خضعت لرتبية مكثفة من ذكور
الذباب الذي تم تعقيمه بواسطة جرعات منخفضة من
اإلشعاعات يف املناطق املوبوءة ،حيث يتزاوج مع إناث الذباب
ال ّربيّة .وال ينتج هذا الذباب ُذ ِّريّة ،ونتيجة لذلك فإنَّ هذه
التقنية ميكن أن تكبح انتشار مستوطنات من الذباب الربي،
وإذا ما طُ ِّبقت بشكل منتظم عىل صعيد املنطقة ،فستؤدي يف
نهاية املطاف إىل استئصال تلك املستوطنات.

بني الفاو والوكالة والدعم املقدم من أكرث من  140عامل ًا من
جميع أنحاء العامل .وأوضح بورتسيس أنَّ من شأن كشف
النقاب العلمي للجينوم أن ميكِّن من اكتساب فهم أفضل
لإلمكانات البيولوجية والجينية لذباب تيس تيس ،مبا يف ذلك
تغذيته وتكاثره ونظامه املناعي وقدرته عىل نقل الجراثيم.
ومىض بورتسيس يف تفسريه قائال إ َّن هذا االكتشاف سيمكِّن
العلامء من تعزيز تقنية الحرشة العقيمة من خالل دمجها
مع أساليب جديدة وتكميلية يف نهج يشمل املنطقة
بالكامل للحيلولة دون التداعيات املد ِّمرة لذباب تيس تيس
عىل الحيوانات واإلنسان ،وإن الغرض من وضع حلول
ليس القضاء عىل سالالت ذبابة تيس تيس ولكن استئصال
املستوطنات املحلية من ذباب تيس تيس.

وتق ِّد م املعارف املكتسبة حديثًا يف مجال جينوم ذبابة
تيس تيس ثروة من املعلومات لتحسني مجموعة تقنية
الحرشة العقيمة بأكملها ،وميكنها أن تساعد عىل الكشف
عن التفاعالت بني ذباب تيس تيس والكائنات امل ُعايشة له
واملثقبيات .ووردت تفاصيل ّ
فك شفرة الجينوم يف بيان
صحفي صادر عن الوكالة يف  24نيسان/أبريل  2014بعنوان
“كشف النقاب عن جينوم ذبابة تيس تيس يجلب األمل
للمزارعني األفارقة”.

وقد تم استئصال ذباب تيس تيس بنجاح يف عام  1997من
جزيرة زنجبار التنزانية باستخدام تقنية الحرشة العقيمة.
وتحقِّق إثيوبيا والسنغال تقد ًما كب ًريا يف املناطق املوبوءة
باستخدام األسلوب ذاته .وتساعد الفاو والوكالة  14بل ًدا يف
السيطرة عىل مستوطنات ذباب تيس تيس من خالل تطبيق
نُ ُهج املكافحة املتكاملة لآلفات عىل نطاق مناطق كاملة.

وقد كان النجاح يف ِّ
فك الشفرة الجينية لذبابة تيس تيس
مثرة تعاون دويل بني مخترب مكافحة اآلفات الحرشية املشرتك

آبها ديكسيت ،مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

إطار الوقائع — ذباب تيس تيس
من املعروف أنَّ ذباب تيس تيس أقام صالت تعايشية
متط ِّورة مع ثالثة أنواع تعايشية مختلفة من البكرتيا.
وتحمل جميع سالالت ذبابة تيس تيس التي تم فحصها
حتى اليوم ُمعايِشً ا مق َّي ًدا لجنس ،Wigglesworthia
الذي له صالت تعايشية تدوم طويلاً مع ذباب تيس تيس
ويز ِّوده باملغذيات املهمة مثل الفيتامينات ،التي ال توجد
يف دم اإلنسان والحيوان.
وقد أقام ذباب تيس تيس أيضا صلة ُمعايشة مع بكرتيا
أخرى تسمى بكرتيا  .Sodalisوتشري األعامل التجريبية
األخرية إىل أ َّن كال من امل ُعايشَ ني املتصلَني بذبابة تيس تيس
واملِعى املتوسط ( Sodalisو  )Wigglesworthiaميكن
أن يؤثِّرا يف منو املثقبيات وميكن بالتايل استغاللهام من أجل
منع تك ُّون هذه الطفيليات وانتقالها.
وامل ُعايش الثالث لذبابة تيس تيس هو البكترييا الربوتينية
ألفا املعروفة بالبكترييا فولباخيا  .Wolbachiaوهذه
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البكترييا هي أنجح ُمعايش عىل األرض ألنها تصيب أكرث
من  ٪40من جميع أنواع الحرشات .وتشتهر البكترييا
فولباخيا  Wolbachiaبتغيري الخصائص التناسلية
للكائنات املستضيفة لها ،مام يس ِّبب يف الكثري من األحيان
عدم التوافق ال ُهيويل ،وهو نوع من العقم لدى الذكور.
وقد اتضح مؤخ ًرا يف البعوض أن هذا امل ُعايش مينع تكوين
وانتقال مسببات األمراض البرشية الرئيسية التي تتس َّبب
يف أمراض مثل الحمى الدنجية والتشيكونغوانيا واملالريا.
ويجري حالياً التحقق مام إذا كانت البكترييا فولباخيا
 Wolbachiaتستطيع منع تكوين ونقل داء املثقبيات
األفريقي يف ذباب تيس تيس ،وتستطيع بالتايل منع انتشار
مرض النوم وناغانا .ومن املثري لالهتامم أنَّ فك شفرة
جينوم الشذاة الالسعة  Glossina morsitansقد كشف
أيضا ً عن وجود مئات من جينات فولباخيا Wolbachia
يف جينوم ذبابة تيس تيس .وما زالت الوظيفة املحتملة
لهذه الجينات ،إن ُوجدت ،مجهولة حتى اآلن.

