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بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

معلومات عن اآلفة

الفريودات (أشباه الفريوسات) هي جزيئات من احلمض النووي الرييب  RNAتتألف مـن جديلـة وديـدت ـري
مغلفــة مغلقــة الــدائرت بشــكا ترابطــي يبل ـ طوهلــا  401-293سيوكليوتايــد تسنس ـ سســخ ثا متمــامي ثال بأسزةــات م ــيفة
( .)Hammond & Owens, 2006ويف العادت ،يبل طول فـريود درسـة البطاطـا املغزليـة (مـن سـو 359 )Pospiviroid
سيوكليوتيد ،ولكن تفيد تقارير أن هناك مستخلصات منها يبل طوهلا  364–341سيوكليوتيد ( Wasseneggerوآخرون،
1994؛  Shamloulوآخرون1997 ،؛  .)1998 ،Jeffriesوقد وصفت سالالت خفيفة وشديدت األعـرا علـى أسـا
أعـرا يف أصـناا البنـدورت احلساسـة؛ علـى سـبيا امل ـال( .Solanum lycopersicum L ،بنـدورت) cv. Rutgers
(.)Fernow, 1967
اجملموعة الطبيعية امل يفة لفريود درسة البطاطا املغزلية ضيقة سسبيا .فامل يفات الطبيعية الرئيسية هي من سو
 .Solanum spp.املدّادت-املشكّلة-للدرسات ،م ثال ( Solanum tuberosum L.بطاطا) و( S. lycopersicumبندورت) .كما
وجد فـريود درسـة البطاطـا املغزليـة أي ـ ثا يف  Capsicum annuumو Persea americanaو .S. muricatumواكتشـف
أساس ثا يف عائلة أسوا سباتات الزينة املتكاميرت سباتيـاث مـن العائلـة الباذياسيـة  – Solanaceaeوهـي Brugmansia spp.
و Cestrum spp.و .Datura sp.و Lycianthes rantonettiو Petunia spp.و Physalis peruvianaوSolanum spp.
و – Streptosolen jamesoniiولكـــن أي ـــا يف  Chrysanthemum spو Dahlia × hybridaويف عائلـــة النجميـــات
( Asteraceaeلالطال على مزيد مـن تفاصـيا امل ـيفات الطبيعيـة ،أسملـر املركـز الـدولي للزراعـة والعلـوا البيولوجيـة
(( ،)CABIبدون تاري )) .أما اجملموعة امل يفة التجريبية هلذا الفـريود فواسـعة تشـما أسـوا يف العائلـة الباذياسيـة
 ،Solanaceaeولكن أي ا بعض األسوا يف تسع عائالت أخرى على األقا .ويملهر معملع امل يفني أعراضاث مرضـية قليلـة
أو ال يملهروا أية أعرا (Singh, 1973؛ و Singhوآخرون .)2003
ويف بع ض بلدان أو دول يف أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكـا الشـمالية ،وجـد أن فـريود درسـة البطاطـا
املغزلية يصيب ( S. tuberosumمنملمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط (/)EPPOاملركز الدولي
للزراعة والعلوا البيولوجية ( ،)1997 )CABIوأمريكا الوسطى ( Badillaوآخرون  ،)1999وأمريكـا اجلنوبيـة ومنطقـة
الشرق األوسط ( Hadidiوآخرون .) 2003 ،ري أن توزيعه اجلغرايف أوسـع سطاقـا يف أسـوا سباتـات الزينـة و ريهـا مـن
امل يفات (للتوزيع اجلغرايف ،أسملر (( )CABIبدون تاري )).
ويف  ،Solanum tuberosumالوسـيلة الرئيســية الستشـار فـريود درســة البطاطـا املغزليـة هــو التكـامير النبــاتي.
كمــا أســه ينتشــر أي ــ ثا عــن طريــا االتصــال وأساســ ثا عــن طريــا اآلالت يف احلقــول وقطــع بــذور درســات البطاطــا
( .)Hammond & Owens, 2006وهو ينتقا يف بذور البطاطا احلقيقية – قد يكون ما يصا إىل  100يف املائة من البذور
مصاب ثا ( Fernowوآخرون1970 ،؛  – )1970 ،Singhوأي اث يف دبوب اللقاح (Grasmick & Slack, 1985؛ Singh
وآخــــرون .)1992 ،وقــــد أفــــاد  De Bokxو )1981( Pironeأن هنــــاك معــــدل استقــــال مــــنخفض عــــن
طريا  Macrosiphum euphorbiaeولكن ليس عـن طريـا الفصـيلتني  Myzus persicaeأو – Aulacorthum solani
ومع ذلك تفيد تقارير عن استحواذ جترييب للفريود واستقاله عن طريا  M. persicaeمن سباتات مصابة بكا مـن الفـريود
وفـريو التفـاا أوراق البطاطـا ( Salazar( )PLRVوآخـرون1995 ،؛  .)1997 ،Singh & Kurzوتـبني الدقـ ثا أن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الفريود مغلف بتنافر ضمن جزيئات فريو التفاا أوراق البطاطا  Querci( PLRVوآخرون ،)1997،وتلـك اـاهرت قـد
تكون هلا آميار هامة على استشار الفريود يف الملروا احلقلية.
وينتشر الفريود يف  Solanum lycopersicumبسهولة عن طريا االتصـال وتـبني أي ـاث أسـه ينتقـا عـن طريـا
دبوب اللقاح والبذور ( Kryczynskiوآخرون1988 ،؛  .)1970 ،Singhكما تبني أن االستقال عن طريا بذور البنـدورت
يساهع يف استشار الفريود على املستوى الدولي ( van Brunschotوآخرون .)2014 ،ومن املمكن أن ينتشـر الفـريود أي ـ ثا
يف بذور الفلفا ( Lebasوآخرون.)2005 ،
وقد تقوا أسوا سباتات الزينة املصابة بدور مصدر للعدوى إذا ما تنوولت قبا ملس سباتـات أخـرى معرضـة ،وتـبني
أسها مسار الستشار الفريود على الصعيد الـدولي ( Navarroوآخـرون2009 ،؛  Verhoevenوآخـرون .)2010 ،ومل يتـبني
أي استقـال للفـريود مـع  Apis melliferaأو  Bombus terrestrisأو Frankliniella occidentalisأو Thrips tabaci
( Nielsenوآخرون.)2012 ،
إن فريود درسة البطاطا املغزلية هـو الفـريود الوديـد الـذي مـن املعـروا أسـه يصـيب طبيعيـ ثا أسـوا
املزروعــة .ــري أن فــريود  Mexican papitaيصــيب األســوا الربيــة Martinez-Soriano( S. cardiophyllum
وآخــرون .)1996،أمــا جتريبيـاث ،فــان أسواعـاث أخــرى مــن الفريويــد مــن جــنس  Pospiviroidتصــيب S. tuberosum
( Verhoevenوآخرون.)2004،
Solanum

وباإلضافة إىل فريود درسة البطاطا املغزلية ،وجد أن فريودات  pospiviroidsأخرى تصـيب طبيعيـ ثا ،S. lycopersicum
مبا يف ذلك CEVd( Citrus exocortis viroid؛  Mishraوآخـرون ،)1991 ،وCLVd( Columnea latent viroid؛
 Verhoevenوآخرون ،)2010 ،وMPVd( Mexican papita viroid؛  ،)Ling & Bledsoe, 2009و Pepper chat
PCFVd( fruit viroid؛  Reanwarakornوآخـرون )2011 ،و TASVd( Tomato apical stunt viroid؛ Walter
 ،)1987و TCDVd(Tomato chlorotic dwarf viroid؛  Singhوآخــرون )1999 ،و Tomato planta macho
TPMVd( viroid؛  Galindoوآخرون.)1982 ،

-2

املعلومات التصنيفية

االسم:
املرادفات:
الوضع التصنيفي:

فريود درسة البطاطا املغزلية ()PSTVd
فريو درسة البطاطا املغزلية ،فريو البطاطا القوطي ،فريو تورّد القمة يف البندورت
Pospiviroid ،Pospiviroidae

األمساء الشائعة:

درسة البطاطا املغزلية
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الكشف

يعتمد اهور األعرا وشدتها على ساللة فريود درسة البطاطا املغزلية وعلـى الصـنف املسـتنبت وبيئتـه .ففـي
صنف  ،S. tuberosumقد ال تملهر أعرا اإلصابة أو تنتج أعرا ترتاوح من املعتـدل إىل الشـديد (يفـيض يف دجـع
النبات واستقامته وترتيب أوراق الشجر مع اجتاه عقارب الساعة عنـدما يسنملـر إىل النباتـات مـن أعلـى؛ وأوراق خ ـرا
امقة ومغ َنة) .وقد ينخفض دجع الدرسات أو تكون متشوهة الشكا أو مغزلية أو تأخذ شكا الـدمبا مـع عيـون ساتئـة
بارزت موزعة توزيعاث منتملما ( .)2004 ،EPPOويف صنف  ،S. lycopersicumتشما األعرا التقزا وااللتوا إىل أسـفا
والتغ َن وااللتوا اجلاسيب للوريقات اجلديدت وإخ رار وإمحرار وهشاشة وخنر األوراق وإخنفـا دجـع الفاكهـة وعـدا
س ـــــوج الفاكهـــــة ( Mackieوآخـــــرون2002 ،؛  Hailstonesوآخـــــرون 2003؛  Lebasوآخـــــرون.)2005 ،
ويف صنف  ،C. annuumتكون األعرا دقيقة ،إذ تملهر أوراق الشجر بالقرب من أعلى النبـات هامشـاث ذا دـدّ متمـوج
( Lebasوآخرون .)2005 ،وال تملهر كافة أسوا سباتات الزينة اليت دسرست دتى اآلن أعراضا (.)Verhoeven, 2010
وألن اإلصابات بفريود درسة البطاطا املغزلية قد تكون بال أعرا  ،يتطلب الكشف عنـه وحتديـد هويتـه إجـرا
اختبارات .وةكن الكشف باالختبارات البيولوجية واجلزيئية اليت يبينهـا الشـكا  1كخيـارات ،ولكـن لتحديـد هويـة
فريود درسة البطاطا املغزلية ،ينبغي إجرا تسلسا  sequencingعلى الناتج مـن تفاعـا البلمـرت التسلسـلي  ،PCRإذ أن
االختبارات ليست حمددت به وستكتشف فريودات أخرى .وسيساهع التسلسا أي اث يف احليلولـة دون اإلبـالع عـن ستـائج
إجيابية كاذبة .وإذا اعتربت القدرت اإلمراضية هامة ،ةكن القياا بفهرسة بيولوجية .وإذا ما جرى حتديد هويـة الفـريود
ألول مرت يف البلد املعين ،ةكن أن يؤكد التشخيص خمترب آخر.
وينبغي إدراج ضوابط مالئمة يف مجيع االختبارات للتقليا إىل احلد األدسى من خماطر النتائج اإلجيابية االزائفة
أو السلبية الكاذبة.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الكشف في حالة العينات الال-أعراضية والعينات األعراضية
خيار 1

خيار 3

خيار 2

كشف بيولوجي
(القسم )2-3

أساليب جزيئية خصوصية أعلى للكشف عن
فيرود درنة البطاطا المغزلية (القسم )4-3-3
تفاعل البلمرة التسلسلي باستخدام إنزيم النسخ
العكسي(  ) RT-PCRالتقليدي وفي الوقت الحقيقي

(يكتشف أيضاً بعض الفيرودات األخرى)

عوارض
نموذجية

يشتبه
فيرود

االختبارات الجزيئية العامة لفيرودات pospiviroids
(القسم )3-3-3
ارتحال كهربائي هالمي بولي أكريالميدي َع ْك ِسي
( ) R(eturn)-PAGE
فحص تهجين ديجوكسيجينين–الحمض النووي
()DIG cRNA
تفاعل البلمرة التسلسلي باستخدام إنزيم النسخ العكسي
(  )RT-PCRالتقليدي وفي الوقت الحقيقي

نتيجة إيجابية

نتيجة إيجابية

ُكشف عن
الفيرود*

ُكشف عن
الفيرود*

اختياري

بوجود

تحديد هوية الفيرود
 RT-PCRتقليدي (إن لم يكن أجري سابقا) وتحليل تسلسلي
(القسم )4

الشكل  -1متطلبات احلد األدسى للكشف عن فريود درسة البطاطا املغزلية وحتديد هويته
*

يف داالت معينة ،قد ال يلزا حتديد اهلوية لكا عينة فريود-إجيابية؛ م الث ،عند التعاما مع تفشي الفريود.

مالدملة :يف دالة االشتباه بوجود فريود يف عينة معينة (أي أن األعرا
اختبارات أخرى للتأكد من النتيجة.

النموذجية موجودت) ،عندما يعطـي االختبـار ستيجـة سـالبة ،ينبغـي إجـرا

إن هذا امللحا معين بالكشف عـن فـريود درسـة البطاطـا املغزليـة؛ ومل يوضـع للكشـف عـن أسـوا أخـرى مـن
 pospiviroidوحتديد هويتها .ري أسه ينبغي األخذ باالعتبار ادتمال وجود فريودات أخرى عند اختيار طريقة الكشف
وحتديد اهلوية .ولذا ،يصف هذا امللحا طرق كشف ري حمددت تكشف عـن مجيـع الفـريودات املعروفـة؛ مبـا يف ذلـك
فريودات  pospiviroidsم ا فريود درسة البطاطا املغزلية .ويلزا لتحديد اهلوية إجرا تسلسا  sequencingعلـى النـاتج
من تفاعا البلمرت التسلسلي .PCR
ويرد وصف لربوتوكوالت الكشف عن فريود درسة البطاطا املغزلية يف األسسجة من األوراق والدرسات ومن البـذور
النباتية (احلقة) .ري أن الكشف املوميوق يف أسسجة البذور يشكّا حتدياث بشكا خاص.
ويرد يف هذا الربوتوكول التشخيصي وصف للطرق (مبا يف ذلك اإلشارت إىل األمسا التجارية) كما هـي منشـورت،
إذ أن هذه دددت املستوى األصلي للحساسـية واخلصوصـية و/أو قابليـة التكـرار .وال يعـين اسـتخداا أمسـا الكواشـف
الكيمائية أو األجهزت يف بروتوكوالت التشخيص املصادقة عليها ضمناث وال استبعاد البعض اآلخر الـذي قـد يكـون مناسـب ثا
أي اث .وةكن تعديا اإلجرا ات املخربية الواردت يف الربوتوكوالت لتتوافا مع معايري املختـربات املفـردت ،شـريطة أن يـتع
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التحقا من صحتها بشكا كاا .وتوفر منملمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسـط ()2014 EPPO
توصيات بشأن التحقا من الطرق يف التقنيات التشخيصية للنبات .phytodiagnostics
ويتحدد أدا أي اختبار جزيئي بكا من املصفوفة اليت سيجري اختبارها واخليار املتبنى إلعـداد العينـة الالدقـة
واستخراج احلمض النووي وطرق الكشـف وحتديـد اهلويـة .ويقـدا اجلـدول  1سملـرت عامـة علـى بياسـات التحقـا املتـوفرت
ملصفوفات خمتلفة وجمموعات من الطرق .ويرد وصف لتفاصيا هذه الطرق يف الفقرت املقابلة لكا طريقة أو يف املراجـع املشـار
إليها.
1-3

أخذ العينات

يعــر املعيــار  31مــن املعــايري الدوليــة لتــدابري الصــحة النباتيــة ( ISPM 31منهجيــات أخــذ العينــات مــن
الشحنات) إرشادات عامة ألخذ العينات.
النباتات الدقيقة الصغر (ميكروبالنتس) لصنف  S. tuberosumوصنف  S. tuberosumاملربى يف دفيئىات
زجاجية  .بالنسبة للميكروبالستس ،ينبغي استخداا النبتة بكاملـها كعينـة أو ايـاذ أعلـى ميلـ ني مـن النبتـة كعينـة يف
اروا معقمة ،لتمكني بقية النبات من مواصلة النمو .وينبغي أن يكون عمر امليكروبالستس أربعة إىل ستة أسابيع حبيـ
يبل طول ساقه دوالي  5سع وتكون أوراقه جيدت التكوين .وبالنسبة للنباتات الـيت تنمـو يف دفيئـات زجاجيـة ،ينبغـي
استخداا ورقة ممتدت متاماث من كا سبتة .ويكون تركيز الفريود أخفض يف درجات احلرارت ومسـتويات ال ـو املنخف ـة،
ولذا ينبغي أن تنمّى النباتات عند درجة درارت تبل  18درجة مئوية على األقـا ولفـرتت ضـوئية تبلـ  14سـاعة علـى
األقا .وةكن استك ار امليكروبالستس أو األوراق؛ ويعتمد معدل االستك ار على طريقة االختبار املستخدا وينبغـي التحقـا
من صحته.
النباتات من صنف  S. tuberosumاملزروعة يف احلقل  -ينبغي استخداا ورقـة طرفيـة ـري متـدهورت بسـبب
العمر وممتدت متاماث من أعلى كا سبتة .وةكن استك ار األوراق مع ثا لالختبار؛ ويعتمد معدل االستك ار على طريقة االختبار
املستخدا وينبغي التحقا من صحته.
درســــات

tuberosum

 -S.يكــــون الفــــريود موزعــ ـ ثا باستملــــاا يف درســــات

tuberosum

 S.املصــــابة

( Shamloulوآخرون .)1997 ،وحيدث بكميات متساوية تقريبـ ثا يف األجـزا املختلفـة مـن الـدرسات املصـابة األساسـية
وال اسوية ( Roenhorstوآخرون .) 2006 ،ويكون الرتكيـز علـى أعلـى مسـتوى لـه بعـد احلصـاد مباشـرت .وال يـنخفض
الرتكيز يف الدرسات املخزسة على  4درجات مئوية اخنفاضاث كبرياث ملدت تصا إىل ميالمية أشهر ،لكنه ةكن أن ينخفض بعـد
ستة أشهر من التخزين بأك ر من  410مرات .وةكن أن تستخدا كعينـة سـوات منفـردت مـن أي جـز مـن الدرسـة وةكـن
استك ارها؛ ويعتمد معدل االستك ار على طريقة االختبار املستخدا وينبغي التحقا من صحته.
أوراق احملاصيل األخرى وأنواع نباتات الزينة  -تستخدا أوراق صغريت العمر ممتدت متاماث .وةكن اسـتك ارها
معاث لالختبار؛ ويعتمد معدل االستك ار على طريقة االختبار املستخدا وينبغي التحقـا مـن صـحته .وجتـدر مالدملـة أن
تركيز الفريود يتأمير بعمر/س ج النباتات ،وهناك يف ك ري من األديان تقلبات مومسية .وباإلضافة إىل ذلك ،حيتوي بعـض
األسوا على كيماويات ديوية قد حتول دون استقال الفريود إىل سباتات االختبار (م ا صنف  )Brugmansia sppأو دون
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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spp.

 Calibrachoaوصــنف

البذور -قد خيتلف تركيز الفريود اختالفاث كبريا بني البذور وقد خيتلـف مسـتوى اإلصـابة مـن أقـا مـن  1يف
املائـــة إىل  100يف املائـــة .وهـــذا جيعـــا مـــن الصـــعب جـــدثا التوصـــية حبجـــع عينـــة ومعـــدل اســـتك ار معيـــنني
( .)EUPHRESCO, 2010وبالنســبة لصــنف  ،S. lycopersicumاســتخدمت معــدالت اســتك ار مــن 1000 – 100
الختبار منفرد .ويعتمد معدل االستك ار على طريقة االختبار املستخدا وينبغي التحقا من صحته.
وةكن أن تزر بذور البطاطا يف وسط إمنا (كالسماد الع وي) يف صوانٍ ويترب الشتالت/النباتات بطريقة ـري
مدمرت باستخداا اإلجرا ذاته املوصوا للنباتات اليت تنمو يف دفيئات زجاجية (.)EPPO, 2006
2-3

الكشف البيولوجي

سيتيح إلقـاح سباتـات ( S. lycopersicumأصـناا  Rutgersأو  Moneymakerأو  )Sheyenneالكشـف عـن
ك ري من الفريودات ولكن لـيس كلـها (مـ الث ،ليسـت البنـدورت م ـيف ثا لــ Iresine viroid 1مـن جمموعـة pospiviroid
(IrVd-1؛ Spieker, 1996؛  Verhoevenوآخرون ))2010،ويوفر أدلة بصرية على اإلمراضية .ري أسه قد ال تكتشـف
بعض املستخلصات بسبب اسعداا األعرا  .وعالوت على ذلك ،قد ال تكـون األعـرا تشخيصـية لفـريود درسـة البطاطـا
املغزلية .وقد تتطلب الفهرسة البيولوجية قدراث كبرياث من مسادة الدفيئة الزجاجية ،وقد يتطلب الستكمال االختبـار عـدت
أسابيع أو أك ر .ومل ينجز أي عما ملقارسة دساسية هذه الطريقة حبساسية طرق أخرى موصوفة يف هذا الربوتوكول ،فاذا
كاست أقا دساسية من الطرق اجلزيئية ،فاسها قد تكـون أقـا مال مـة الختبـار البـذور .ـري أن مـن املمكـن أن ي ـخع
الفريود يف الفهرسة البيولوجية إىل مستوى يتيح الكشف عنه بطرق أخرى.
يطحن  500–200ملليغراا تقريباث من أسسجة الورق أو اجلذر أو الدرسة يف كمية صغريت تبل  0.1ميليموالر من
دارئ تلقيح الفوسفات (تكفي سسبة متييع  )1:1الذي حيتوي علـى كاربورسـدا ( 400مـ)) .ويتكـون دارئ الفوسـفات
(بدرجــة محوضــة  )7.4جبمــع  80.2ملليغــراا مــن  1ميليمــوالر  M K2HPO4مــع  19.8ملليغــراا مــن  1ميليمــوالر
 M KH2PO4وتعديا احلجع مبا مقطر ليبل  1لرت.
تسلقح سباتات البندورت ري الناضجة اليت تنتشر فيها ورقة أو ورقتان مكتملتان .ويسغمس باللقاح إصبع يف قفـاز أو
برعع قطن أو مسحة قطن وحيكّ سطح الورقة برفا باللقاح ميع تشطف األوراق فورا باملا دتى يـزال الكاربورسـدا .وتنمّـى
النباتات حبي تكون درجات احلرارت اليومية بني  24و 39درجة مئوية يف فرتت ضوئية تبل  14ساعة تسـتكما باسـارت
خبار الصوديوا حبوالي  .)Grassmick & Slack, 1985( μE/m2/s650وقد تؤدي درجات احلرارت األخفض واإلضـا ت
األقا إىل تقليا دساسية الفحص  .وتفحص النباتات أسبوعيا للتحقا من وجود أعرا ملدت تصا إىل سـتة أسـابيع بعـد
التلقيح .وتشما أعرا فريود درسة البطاطـا املغزليـة التقـزا وااللتـوا إىل أسـفا والتغ َـن وااللتـوا اجلـاسيب للوريقـات
اجلديدت وإخ رار وإمحرار وهشاشة وخنر األوراق.
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سيتيح اختبار أديائي على البندورت الكشف عن العديد من فـريودات ( pospiviroidباسـت نا  ،IrVd-1اسملـر
أعاله)؛ ولذا ينبغي إجرا تفاعا البلمرت التسلسلي باستخداا إسزيع النسـ العكسـي ( )RT-PCRعلـى احلمـض النـووي
املستخرج من سباتات مؤشرت لألعرا وينبغي تسلسا منتج تفاعا البلمرت التسلسلي لتحديد اهلوية.
3-3
1-3-3

الكشف اجلزيئي
إعداد العينات

ميكىروبالنتس ومىواد أوراق وجىذور -اسـتخدمت بنجـاح أجـران ومـدقات أو خالطـات (م ـا
) )(Biorebaبأكيا استخراج ( )Biorebaلطحن املواد .وقد تسيسّر التجاسس إضافة كمية صغريت من املياه أو من حملـول
دارئ (تعتمد تركيبته على الطريقـة املسـتخدمة يف اسـتخراج احلمـض النـووي) أو جتميـد العينـة (مـ الث ،يف سـيرتوجني
سائا).
Homex 6

وقد مت التحقا من صحة اإلجرا التالي (أسملر اجلدول  )1بالت افر مـع اسـتخراج احلمـض النـووي باسـتخداا
الطريقة  2لالستخراج اخلرزي املغناطيسي وفحص  GenPospiبـ  RT-PCRيف الوقت احلقيقي املوصوا يف هذا امللحا.
وجتــري جماسســة دــوالي  1ــراا مــن األسســجة يف كــيس اســتخراج باســتخداا خــال )Bioreba( Homex 6
مع  3.5ملليغراا (بـرتاوح ( 5 :1-2:1وزن/دجـع))  GHزائـد حملـول دارئ ( 6ميليمـوالر واسيـدين هيدروكلوريـد؛
و 0.2ميليموالر أَسيتاتس الصُّوديوا؛ على درجة محوضة 5.2؛ و 25ميليموالر إي يا ميسنَائي أمني دِمض اخلليـك الربـاعي
)(EDTA؛ و 2.5يف املائة (بولي فينيا البريوليدون ،)10-وبعد ذلك حت ن العينـات ملـدت  10دقـائا علـى  65درجـة
مئوية بـ  850دورت يف الدقيقة يف ميريموميكسري (خالّ دراري) (أو باهلز (ويسقلب األسبوب ميالث) مرات) وبطرد مركـزي
إضايف ملدت دقيقتني بقوت  16 000راا قبا استخراج احلمض النووي.
درنات  - S. tuberosumتتجاسس سوى الدرسة متام ثا باملا أو مبحلول دارئ (يعتمد تكوينه على الطريقة الـيت
اســتخدمت الســتخراج احلمــض النــووي؛ 1ملليغــراا لكــا ــراا ســوات الدرســة) .وقــد اســتخدمت بنجــاح طادوســة
م ا  Homex 6مع أكيا استخراج .وييسر التجاسس جتميد النوى (م ثال على  20-درجة مئوية) قبا إضـافة امليـاه أو
احمللول الدارئ.
البذور -لألعداد الصغريت من البـذور (أقـا مـن  ،)100ةكـن اسـتخداا آلـة ( Lyser Tissueمـ الث،
) .) TissueLyser (Qiagenولألعــداد األكــرب مــن البــذور ،ةكــن اســتخداا خــال جمــداا (م ــا MiniMix
) )(Interscienceأو خال (م ا  )Homex 6بكمية دسيا مـن حملـول دارئ (تعتمـد تركيبتـه علـى الطريقـة املسـتخدمة
الستخراج احلمض النووي) .وةكن أي ـا سـحا البـذور مبطرقـة ( Bertoliniوآخـرون )b2014( ،أو باسـتخداا جـرن
ومدقة .وقد ال تكون الطريقة األخريت عملية لالستخداا الروتيين ،إذ أن من الصعب ضبط التلوث .بدالث مـن ذلـك ،ةكـن
استخداا النيرتوجني السائا لتجميد العينة ،لتطحن بعد ذلك يف مطحنة خليوية (ةكـن اسـتخداا هـذه الطريقـة ألسـوا
األسسجة األخرى).
Retsch

لقد مت التحقا من صحة اإلجرا التالي (أسملر اجلدول  )1بالت افر مـع اسـتخراج احلمـض النـووي باسـتخداا
الطريقة  2لالستخراج اخلرزي املغناطيسي وفحص  RT-PCRيف الوقت احلقيقي لـ  Boonhamوآخرون ( )2014الوارد
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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يف هذا امللحا .وتنقع كا عينة من العينات الفرعية ال الث املكوسة من 1 000بذرت يف  20ملليغراا من  GHزائد حملـول
دارئ يف  100ملليغراا  )Interscience( BagPageملدت  60-30دقيقة علـى درجـة دـرارت الغرفـة ،وجتـاسس ملـدت 90
مياسية باستخداا  )Interscience( BagMixerوحت ن (أو تهز أو تسفصا بالطرد املركزي كما للميكروبالستس ومواد الـورق
واجلذور) قبا استخراج احلمض النووي.
دمغ األنسجة و/أو هرسها -ت غط عنيقات الورق أو الرباعع املنفصلة على أ شـية سـايلون .وةكـن عمـا عـدت
دمغات أو مسحوقات متداخلة جزئياث من أوراق و/أو براعع منفصلة خمتلفة على دوالي  0.5سع 2من شا سايلون وفق ثا لـ
( Bertoliniوآخرين ( ،) a2008،2014ويسقصّ الغشا احملتوي على العينة امل بتـة ويـدخا يف أسبـوب صـغري .وتنبغـي
مناولة العينة امل بت ة مبالقط سمليفة .وةكن خزن عينات األسسجة املدمو ة على درجة درارت الغرفة يف بيئة جافة ومعتمة
ملدت ميالمية أشهر على األقا .والستخراج احلمض النووي الرييب من الغشا  ،ي اا  100ميكرولرت مـن دارئ اجلليكـاين
لكا أسبوب صغري حيتوي على عينة ميابتة تدوّر بعد ذلك وتوضـع علـى جليـد دتـى ت ـخيع تفاعـا البلمـرت التسلسـلي
(.)PCR
2-3-3

استخراج احلمض النووي

ةكن استخداا جمموعة واسعة من طرق استخراج احلمض النووي ترتاوح من أطقـع األدوات التجاريـة إىل طـرق
منشورت يف جمالت علمية .وقد اسـتخدمت أطقـع أدوات ودوارئ وإجـرا ات اسـتخراج احلمـض النـووي التاليـة بنجـاح
للكشف عن فريود درسة البطاطا املغزلية.
أدوات جتاريىىىة -ةكـــن اســـتخداا أطقـــع أدوات جتاريـــة مـــن م ـــا
) (Epicentreو )LGC Genomics( Sbeadexوفقــا إلرشــادات الشــركة املصــنعة .وقــد قيّمــت أطقــع أدوات RNeasy
الستخراج احلمض النووي لفـريود درسـة البطاطـا املغزليـة مـن مصـفوفات خمتلفـة كجـز مـن مشـرو EUPHRESCO
للكشف عن فريودات  Pospiviroidsووبائياتها (.)EUPHRESCO, 2010
 (Qiagen) RNeasyوMasterPure

الطريقىىة الىىوارد يف  Mackenzieوآخىىرين ( -)1997جتــاسس األسســجة النباتيــة (( 10:1وزن/دجــع)) يف
حملول دارئ بسيط ( 4ميليموالر واسيدين إيزومييوسياسات ،و  0.2ميليموالر أسيتات الصوديوا ،و  25ميليمـوالر إي يـا
ميسنَائي أمني دِمض اخلليك الرباعي ) ،(EDTAو 2.5يف املائة بولي فينيا البريوليـدون( 40-وزن/دجـع) ،و 1يف املائـة
 -2مركابتوإي اسول (دجع/دجع) ي اا قبا االستخداا مباشرت) .ميع خيلط ملليلرت وادد مـن املـزيج املتجـاسس مـع 100
ميكرولرت من  20يف املائة من ساركوسيا (وزن/دجع) ويسح ن على  70درجة مئويـة ملـدت  10دقـائا يف خـال دـراري
(ميريموميكسري) ،مع ارجتاج بقوت  1 200دورت يف الدقيقة ،وةكن استخداا هـذه الطريقـة السـتخراج محـض سـووي ذي
جودت من جمموعة واسعة من األسوا النباتية.
طريقة باستخدام دارئ إيثيىل ُنناىائي أمىِ ضمىض ا ليىب الربىاعي ) -(EDTAمتكـن جماسسـة األسسـجة
النباتية (( 4:1وزن/دجع)) يف حملول دارئ بسيط ( 50ميليموالر هيدروكسيد الصوديوا ،و 2.5ميليمـوالر إي يـا ميسنَـائي
أمني دِمض اخلليك الرباعي ) )(EDTAميع تسح ـن (علـى دـوالي  25درجـة مئويـة ملـدت  15دقيقـة أو تفصـا بـالطرد
املركزي (بقوت  12 000راا على  4درجات مئوية ملدت  15دقيقة) .وةكن أن تسـتخدا املـواد الطافيـة بعـد ذلـك تبعـ ثا
ملستوى احلساسية املطلـوب ،إمـا مباشـرت لــ ( RT-PCRأقـا دساسـية) أو تسلطـ علـى شـا النـيرتو-سـليلوز وتـزال
Page 10 of 39
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باستخداا املا املقطر املعقع (أك ر دساسية) ( Singhوآخرون .)2006 ،وعلى الر ع من أن تركيـز الفـريود أقـا لطريقـة
 EDTAممــا لطــرق االســتخراج األخــرى املــذكورت ،ال ينبغــي أن يكــون ذلــك عــام ثال حمــددثا عنــدما تســتخدا الطريقــة
مع  RT-PCRأو فحص دجيوكسيجينني .وقد استخدمت هذه الطريقة مـع صـنفي  S. lycopersicumو S. tuberosum
ومع جمموعة من أسوا سباتات الزينة.
الفينول– كلوروفورم واستخراج بولي إيتيلِ غليكول ذي ا طوتِ -تسجاسس األسسجة النباتيـة ويسسـتخرج
احلمض النووي كما وصفت منملمة محايـة النباتـات يف أوروبـا ومنطقـة البحـر األبـيض املتوسـط  .)2004( EPPOوقـد
استخدمت جملموعة واسعة من أسوا النباتات وأسوا األسسـجة (م ـا أوراق ودرسـات البطاطـا) هـذه الطريقـة إىل جاسـب
ارحتال كهربائي هالمي بولي أكريالميدي َعكْسِـي ) )PAGEأو فحـص دجيوكسـيجينني–احلمـض النـووي والطـريقتني
التقليديتني  RT-PCRاملوصوفتني يف هذا الربوتوكول التشخيصي.
استخراج بروميد ترمييثيالمونيوم سيتيل -جتاسس األسسجة النباتية ويسستخرج احلمض النووي كمـا وصـفت
منملمــة محايــة النباتــات يف أوروبــا ومنطقــة البحــر األبــيض املتوســط  .)2004( EPPOوقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة
مــع  RT-PCRيف الوقــت احلقيقــي جملموعــة واســعة مــن األســوا واألسســجة النباتيــة (م ــا أوراق وبــذور البنــدورت؛
.)2010 ،EUPHRESCO
طريقة االسىتخراج ا ىرزي املغناطيسىي  -1يسـتند اإلجـرا اآللـي التـالي إىل اسـتخداا معـام اجلسـيمات
املغناطيســي  .)Thermo Scientific( KingFisher mL Magnetic Particle Processorومــع التعــديا املناســب
لألدجاا ،ةكن استخداا مناذج  KingFisherأخرى.
لكا عينة ،يسنقع على األقا  200ملغع سسيج ورقي أو درسـي أو مـا يصـا إىل  100بـذرت ،وبعـد ذلـك مباشـرت
ي اا دارئ استخراج بنسبة  1راا من سسيج ورقي أو درسي إىل  10ملغع دارئ و 1ـراا بـذور إىل  20ميللـيلرت دارئ.
ويستمر النقع دتى يتع احلصول على حملـول خليـوي صـايف حبـد أدسـى مـن دطـاا األسسـجة السـليمة .ويتكـون دارئ
االســتخراج مــن  200ميكــرولرت مــن  8.39يف املائــة (وزن/دجــع) مــن حملــول تيرتاصــوديوا بريوفســفات (درجــة
محوضة  )10.9-10و 100ميكرولرت من مستحلب  Bم اد الر وت ( )Sigmaم اا إىل  9.8ميلليلرت مـن دارئ حملـول
واسيدين .ويتكون هذا احمللول من  764.2ـراا هيدروكلوريـد و 7.4ـراا جمفـف مينـائي إي يـا سمينَـائي أمـني دِمـض
اخلليك الرباعي و 30راا بولي فينيا البريوليدون 10-و 5.25راا موسوهيدرات دامض السرتيك و 0.3ـراا سـرتات
الصوديوا ال الميية و 5ملليغراا تريتون  X-100و 50ملليغراا إي اسول مطلا و 750ملليغراا ما .
يصّب دوالي  2ملليغراا من احمللول يف أسبوب طرد مركزي جديد ويفصا بـالطرد املركـزي بقـوت  5 000ـراا
ملدت دقيقة واددت .ويسـزال ميلـيل رت وادـد مـن املـادت الطافيـة ويوضـع يف األسبـوب األول (أ) مـن را ،KingFisher mL
وي ـــاا لـــه  50ميكـــرولرت مـــن دبـــات اخلـــرز املغناطيســـية الـــدوارت حمللـــول (ِ MAPأ) ( .)Invitekوي ـــاا
ألسبـــوب (ب)  1ملليغـــراا مـــن احمللـــول الـــدارئ واسيـــدين ولألسابيـــب (ج) و(د)  70يف املائـــة مـــن اإلي ـــاسول
وألسبوب هـ  200ميكرولرت ما أو  × 1احمللول الدارئ .Tris-EDTA
ويوضــع شــريط األسبــوب يف  KingFisher mLويــدار الربســامج (أسملــر الشــكا  .)2وبعــد  20دقيقــة ،يوقــف
اجلهـاز إلتادـة خطـوت تسـخني .يوضـع شـريط األسبـوب يف فــرن علـى  70-65درجـة مئويـة ملـدت  5دقـائا ميـع يعــاد
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 قـد تكـون خطـوت تدفئـة أو خطـوت دجـز، أخـرىKingFisher  ويف منـاذج. ويستأسف الربسامج،KingFisher mL إىل
. تنقا األمحا النووية املزالة إىل أسبوب طرد مركزي صغري،  وعند االستها.للتبخر جز اث من النموذج
.وقد استخدمت هذه الطريقة جملموعـة واسـعة مـن أسـوا النباتـات وكـذلك لـدرسات البطاطـا وبـذور البنـدورت
4-3-3-3  يف الوقت احلقيقي موصوفني يف هذا امللحا (أسملر القسـمنيRT-PCR واستخدمت مع فحصني من فحوصات
 توقــع عتبــات أعلــى بعــدت دورات ممــا يف طــرق1  وةكــن يف طريقــة االســتخراج اخلــرزي املغناطيســي.)2-4-3-3و
 لكن زيادت اإلستاجية من العينات اليت ةكن حتقيقها بهذه الطريقة جيعلـها،االستخراج األخرى املوصوفة يف هذا امللحا
.)2005  وآخرونRoenhorst( طريقة استخراج قيمة
Plate layout Default: Plate type = KingFisher tubestrip 1000 µl; Plate change message = Change
Default
A: volume = 1000, name = Cell lysate or tissue homogenate; volume = 50, name = Magnetic
particles;
B: volume = 1000, name = Washing buffer 1 (Various); C: volume = 1000, name = Washing buffer
2 (Various); D: volume = 1000, name = Washing buffer 3 (Various); E: volume = 200, name =
Elution buffer (Various)
STEPS COLLECT BEADS Step parameters: Name = Collect Beads; Well = A, Default; Beginning
of step: Premix = No; Collect parameters: Collect count = 1. BIND Step parameters: Name =
Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual
mix; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND
Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time =
1min 0s, speed = Fast dual mix Bind; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of
step: Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of
step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time = 4min 0s,
speed = Slow; End of step: Collect beads = Yes, count = 4. WASH Step parameters: Name =
Washing, Well = B, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash
parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count
= 3. WASH Step parameters: Name = Washing, Well = C, Default; Beginning of step: Release =
Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End
of step: Collect beads = Yes, count = 3. WASH Step parameters; Name = Washing, Well = D,
Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: Wash time =
3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. ELUTION Step
parameters; Name = Elution, Well = E, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 10s,
speed = Fast; Elution parameters: Elution time = 20s, speed = Bottom very fast; Pause parameters:
Pause for manual handling = Yes, message = Heating, Post mix time = 30s, speed = Bottom very
fast; Remove beads: Remove beads = Yes, collect count = 4, disposal well = Dear
)Thermo Scientific( KingFisher mL Magnetic Particle Processor -2 الشكل

 يستخدا هذا اإلجرا اآللي أطقع أدوات.2 طريقة االستخراج ا رزي املغناطيسي
 وينبغـي اتبـا تعليمـات الشـركة الصـاسعة.)Thermo Scientific( KingFisher 96 system ) معLGC Genomics(
. املت من يف أطقع األدوات هذهPN  زائد حملول دارئ بدالث من احمللول الدارئGH باست نا استخداا

Sbeadex maxi plant kit
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طرق جزيئية عامة للكشف عن فريودات الى pospiviroid

1-3-3-3

ارحتال كهربائي هالمي بولي أكريالميدي عاكْسي R-PAGE

أوصي بـ  R-PAGEكطريقة للكشف عن فريود درسة البطاطا املغزلية الذي يصيب أوراق صنف
( ،)EPPO, 2004لكنه كان أقا دساسية (كان دد الكشف  87 893بيكو راا من فـريود درسـة البطاطـا املغزليـة) مـن
طرق جزيئية أخرى قيّمت (دد الكشف  17بيكو راا) يف اختبار دلقة مـع فحـص  ،DIG-labelled cRNAوخطوتـان
من طريقة  RT-PCRالتقليدية باستخداا بادئات  Shamloulوآخرين ( )1997وطريقة  Boonhamوآخـرين ( )2004يف
الوقت احلقيقي ( ،Jeffries & James, 2005أسملر أي ا اجلدول .)1
S. tuberosum

كمـــا مت اســـتخداا هـــذه الطريقـــة بنجـــاح مـــع سباتـــات م ـــيفة أخـــرى؛ مـ ـ الث ،صـــنف
وصنف ( S. tuberosumدرسات) وصنف  S. lycopersicumوبسبب اخنفا دساسيتها ،ينبغي التحقـا مـن اسـتك ار
العينات.

C. annuum

وتكشف طريقة  R-PAGEمجيع فريودات  pospiviroidsاملعروفة؛ لذا ،لتحديـد هويـة فـريود درسـة البطاطـا
املغزلية ينبغي استخداا طريقة  RT-PCRعلى احلمض النووي متبوعة بتسلسا منتج تفاعا البلمرت التسلسلي .PCR
2-3-3-3

التهجِ بفحص DIG-labelled cRNA

أوصي بـهذه الطريقة للكشف عن فـريود درسـة البطاطـا املغزليـة الـذي يصـيب أوراق صـنف EPPO, ( S. tuberosum
راا علـى األقـا ( & Jeffries

 ،)2004وكاسـت دساسـية الكشـف عـن هـذا الفـريود يف أوراق صـنف  17 S. tuberosumبيكـو
 .)James, 2005وقد اخترب م يفات أخريات بنجـاح ،مبـا يف ذلـك  ،Petunia spp.و ،S. jasminoidesو،S. lycopersicum
و( S. tuberosumدرسات).
يستند الفحص املستخدا على موسومر كاما الطول لفريود درسة البطاطا املغزلية تنتجه ( Agdia, Inc.9فئـة رقـع
 .)DLP 08000/0001وينبغي أن يستخدا هذا الفحص وفق ثا إلرشادات الشركة املصنّعة ،أو الرجو إىل )2004( EPPO
لالطال على تفاصيا الطريقة .وباإلضـافة إىل دارى  ،)EPPO, 2004( Amesةكـن اسـتخداا البـولي إميـيلني ليكـول
وروادئ استخراج أخرى الستخراج احلمض النووي.
وتكشف هذه الطريقة مجيع فريودات  pospiviroidsاملعروفة؛ لذا ،لتحديد هوية فريود درسة البطاطـا املغزليـة
ينبغي استخداا طريقة  RT-PCRعلى احلمض النووي ،متبوعة بتسلسا منتج تفاعا البلمرت التسلسلي .PCR
3-3-3-3

تفاعل البلمر التسلسلي باستخدام إنزيم النسخ العكسي  RT-PCRالتقليديىة باسىتخدام بادئىات
 Verhoevenوآخرين ()2004

البادئات املستخدمة يف هذا الفحص هي بادئـات  Pospi1و Vidلــ  Verhoevenوآخـرين ( .)2004وتكشـف
بادئات  Pospi1ما يلي CEVd :و (CSVd) Chrysanthemum stunt viroidو  IrVd-1و MPVdو  PCFVdوفـريود
درسـة البطاطـا املغزليـة  PSTVdو TASVdو TCDVdو ،TPMVdبينمـا تكشـف بادئـة ،TCDVd PSTVd :Vid
إضــافة إىل  .CLVdويتــيح اســتخداا بــادئي  Pospi1و Vidيف تفــاعلني منفصــلني الكشــف عــن مجيــع فــريودات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 .pospiviroidsري أن عدا تطابا التسلسا يف سقا درجة يف موقع هدا البادئـة قـد حيـول دون الكشـف عـن بعـض
خالصات الفريودات من سو ( pospiviroidم الث ،مل تكشـف باسـتخداا هـذه البادئـات خالصـة مـن CLVd؛ Steyer
وآخرون ) 2010 ،ويتطلب الكشف عـن هـذه اخلالصـات بادئـات إضـافية .بينـت دراسـات باحملاكـات ( )In silicoأن
خالصات فريود درسة البطاطا املغزلية التالية قد ال ةكن الكشف عنها بسبب عدا تطابا البادئة – التسلسـا يف مواقـف
درجــة :بادئــات ،AY372394 ،AY372398 ،AJ007489 ،EF459697 ،EU273604 ،EU879925 :Pospi1
E00278 ،DQ308555 ،FM998551؛ وبادئات  EU2736042 :Vidوبادئات  Pospi1أك ـر دساسـية مـن بادئـات
 Vidيف الكشف عن فريود درسة البطاطا املغزلية.

البادئات

ظروف التفاعل

)Pospi1-FW: 5´-GGG ATC CCC GGG GAA AC-3´ (nucleotide (nt) 86–102
)Pospi1-RE: 5´-AGC TTC AGT TGT (T/A)TC CAC CGG GT-3´ (nt 283–261
)Vid-FW: 5´-TTC CTC GGA ACT AAA CTC GTG-3´ (nt 355–16
)Vid-RE: 5´-CCA ACT GCG GTT CCA AGG G-3´ (nt 354–336

ميبت أن أطقع أدوات  RT-PCRذات اخلطوت الوادـدت ( )Qiagenةكـن الركـون إليهـا للكشـف عـن
و CEVdو CLVdو) (CSVdو TASVdو TCDVdيف عينـات مفـردت ( )EUPHRESCO, 2010وجملموعـة فـريودات
 pospiviroidsاألخرى املدرجة يف بداية هـذا القسـع .ولـيس مـن ال ـروري اسـتخداا حملـول Q-الـذي يـرد وصـفه يف
 .)2010( EUPHRESCOوعلى الر ع من أسه ةكن استخداا أطقع أدوات  RT-PCRخمتلفة واروا تفاعا خمتلفـة،
ينبغي أن التحقا منها للتأكد من أسها صاحلة للغر املقصـود وهـو الكشـف عـن مجيـع فـريودات  pospiviroidsذات
الصلة.

PSTVd

ي اا ميكرولرتان امينان من مزيج املعايرت إىل  23ميكرولرت من املزيج الرئيسي الذي يتـألف مـن  1.0ميكـرولرت
من كا من البادئات األمامية والعكسية ( 10ميكرومرت) 5 ،ميكـرولرت مـن  X 5رادئ  RT-PCRذي اخلطـوت الوادـدت،
 10ميكرولرت من مـزيج أسـزيع  RT-PCRذي اخلطـوت الوادـدت و 1.0ميكـرولرت  10( dNTPsميليمـوالر لكـا )dNTPs
و 14ميكرولرت ما  .ويكون برسامج التدوير احلراري على النحو التالي 50 :درجة مئوية ملدت  30دقيقة؛  95درجة مئوية
ملدت  15دقيقة؛  35دورت مـن  94درجـة مئويـة ملـدت  30مياسيـة 62 ،درجـة مئويـة ملـدت  60مياسيـة و 72درجـة مئويـة
ملدت  60مياسية؛ وخطوت متديد سهائية من  72درجة مئوية ملدت  7دقائا.

االرحتال الكهربائي اهلالمي
بعد  ،RT-PCRينبغي حتليا منتجات تفاعا البلمرت التسلسلي ( PCRدوالي  197زوج قاعدي ( )bpو
زوج قاعــــــدي لبــــــادئي  Pospi1و  Vidعلــــــى التــــــوالي) بواســــــطة االرحتــــــال الكهربــــــائي اهلالمــــــي
( 2يف املائة من هالا األجاروز) وتسلسا تفاعا البلمرت املتسلسا من احلجع الصحيح لتحديد أسوا الفريود .يف املمارسـة،
أدى تسلسا منتج  197زوج قاعدي دائم ثا إىل حتديد مماميا لتسلسا اجلينوا الكاما للفريويد.
359
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تقنيىىة  RT-PCRيف الوقىىا احلقيقىىي باسىىتخدام فحىىص  Botermans( GenPospiوآخىىرون،
)2013

يستخدا فحص  GenPospiتقنية  TaqMan RT-PCRيف الوقت احلقيقي للكشف عن مجيع األسوا املعروفة مـن
جنس  . Pospiviroidوهو يتـألف مـن تفـاعلني إميـنني يعمـالن بـالتوازي :يسـتهدا األول (مـزيج التفاعـا  )1مجيـع الــ
 Pospiviroidمــا عــدا  Botermans( CLVdوآخــرون)2013 ،؛ أمــا ال ــاسي (مــزيج التفاعــا  )2فيســتهدا علــى وجــه
التحديد  Monger( CLVdوآخرون .)2010 ،ولرصد استخراج احلمض النووي ،يستخدا ضـبط داخلـي  nad5يسـتند إىل
البادئات اليت وضعها  Menzelوآخرون ( )2002لت خيع احلمض النووي من ميتوكوسدريا النبات (جينة ساز اهليدروجني
 .)NADH dehydrogenaseوقد بني التحقا من الطريقـة (اسملـر اجلـدول  )1علـى أوراق البنـدورت أن فحـص GenPospi
كشف عن خالصات من مجيع أسوا فريودات  Pospiviroidمبعدل إصابة سسيب يصـا إىل  0.13يف املائـة (أي مـا يعـادل
التخفيف بنسبة  .)770:1وكان الفحص حمددثا إذ مل تالدظ أية تفاعالت تتقاطع مع فريودات أو فريوسات أخرى أو مـع
محض سووي آخر من النباتات امل يفة .وقد كاست سسبة قابلية التكرار وقابلية اإلعادت  100يف املائة وبـدا الفحـص متينـاث يف
مقارسات بني املختربات .وميبت أن فحص  GenPospiمناسب لفرز أسوا فريودات  pospiviroidعلى سطاق واسع .وينبغـي
التحقا من هذا الفحص ملصفوفات ري أوراق البندورت

البادئات
)TCR-F 1-1: 5´-TTC CTG TGG TTC ACA CCT GAC C-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F 1-3: 5´-CCT GTG GTG CTC ACC TGA CC-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F 1-4: 5´-CCT GTG GTG CAC TCC TGA CC-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F PCFVd: 5´-TGG TGC CTC CCC CGA A-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F IrVd: 5´-AAT GGT TGC ACC CCT GAC C-3´ (Botermans et al. , 2013
)TR-R1: 5´-GGA AGG GTG AAA ACC CTG TTT-3´ (Botermans et al. , 2013
)TR-R CEVd: 5´-AGG AAG GAG ACG AGC TCC TGT T-3´ (Botermans et al. , 2013
)TR-R6: 5´-GAA AGG AAG GAT GAA AAT CCT GTT TC-3´ (Botermans et al. , 2013
)CLVd-F: 5´-GGT TCA CAC CTG ACC CTG CAG-3´ (Monger et al. , 2010
)CLVd-F2: 5´-AAA CTC GTG GTT CCT GTG GTT-3´ (Monger et al. , 2010
)CLVd-R: 5´-CGC TCG GTC TGA GTT GCC-3´ (Monger et al. , 2010
)nad5-F: 5´-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3´ (Menzel et al. , 2002
)nad5-R: 5´-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3´ (Menzel et al. , 2002

املسبارات
)pUCCR: 6FAM-5´-CCG GGG AAA CCT GGA-3´-MGB (Botermans et al. , 2013
)CLVd-P: 6FAM-5´-AGC GGT CTC AGG AGC CCC GG-3´-BHQ1 (Monger et al. , 2010
nad5-P: VICr-5´-AGG ATC CGC ATA GCC CTC GAT TTA TGT G-3´-BHQ1 (Botermans et al. ,
)2013

يستند مزجيا التفاعلني االمينني إىل أطقع أدوات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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مزيج التفاعل ( 1مجيع فريودات الى  pospiviroidsباستثناء )nad5 + CLVd
يتألف مزيج التفاعا من  12.5ميكرولرت من  × 2مزيج  ،TaqMan RT-PCRو 0.6ميكرولرت مـن  × 1مـزيج
أسزيع  ،TaqMan RTو 0.75ميكرولرت (10ميكروموالر) من البادئـات األماميـة ( (TCR-F 1-1, TCR-F 1-3, TCR-F
) 1-4, TCR-F IrVd, TCR-F PCFVd and nad5-Fوالبادئـات العكسـية ( TR-R1, TR-R CEVd, TR-R6 and
( )nad5-Rتركيـز سهـائي  0.3ميكرومـوالر لكـا منهـا) ،و 0.25ميكـرولرت مـن  10ميكرومـوالر مـن مسـبار TaqMan
( pUCCRتركيز سهائي  0.1ميكروموالر) و 0.5ميكرولرت من 10ميكروموالر من مسبار ( TaqMan nad5-Pتركيز سهائي
 0.2ميكروموالر) .ي اا ما صاحل للفحص اجلزيئـي و 2ميكـرولرت مـن مـزيج معـايرت احلمـض النـووي الـرييب RNA
للتوصا إىل دجع سهائي يبل  25ميكرولرت.

مزيج التفاعل )nad5 + CLVd(( 2
يتألف مزيج التفاعا من  12.5ميكرولرت من  × 2مـزيج  TaqMan RT-PCRو 0.6ميكـرولرت مـن  × 1مـزيج
أســزيع  ،TaqMan RTو 0.75ميكــرولرت (10ميكرومــوالر) مــن البادئــة األماميــة ( CLVd-Fو CLVd-F2و)nad5-F
وبادئات عكسية ( CLVd-Rو( )nad5-Rتركيز سهائي  0.3ميكروموالر لكا منها) ،و 0.25ميكرولرت من  10ميكروموالر
مـــن مســـبار ( TaqMan CLVd-Pتركيـــز سهـــائي  0.1ميكرومـــوالر) و 0.5ميكـــرولرت مـــن 10ميكرومـــوالر مـــن
مسبار ( TaqMan nad5-Pتركيز سهائي  0.2ميكروموالر) .ي اا ما صاحل للفحص اجلزيئـي و 2ميكـرولرت مـن مـزيج
معايرت احلمض النووي الرييب  RNAللتوصا إىل دجع سهائي يبل  25ميكرولرت.
برسامج التدوير احلراري لكا من مزجيي التفاعا هو 48 :درجة مئوية ملدت  15دقيقة ،و 95درجة مئويـة ملـدت
 10دقائا ،تليها  40دورت من ( 95درجة مئوية ملدت  15مياسية و 60درجة مئوية ملدت  1دقيقة).
هلذه الطريقة ،فسّر  Botermansوآخرون )2013( .قيع  Ctالناجتة اليت تقـا عـن  32علـى أسهـا إجيابيـة؛
وتلك اليت بني  32و 37على أسها ري دامسة وتتطلب تأكيدا ،وتلك اليت ال تقا عن أو تساوي  37علـى أسهـا سـلبية.
ري أن هذه القيع قد تستبعد مستويات اإلصابة املنخف ة يف بعض األسسجة ،وينبغي أن حتدد يف كا خمترب.
4-3-3

طرق جزيئية ذات خصوصية عالية للكشف عن فريود درنة البطاطا املغزلية

1-4-3-3

تقنية  RT-PCRالتقليدية باستخدام بادئات  Shamloulوآخرين)1997( ،

بادئات  RT-PCRاملستخدمة يف هذا الفحص هي بادئات  Shamloulوآخرين ،)1997( ،الـيت يصـفها أي ـا
 Weidemannو .)1998( Buchtaوستكتشف البادئات  MPVdو PSTVdو CDVdو .TPMVdوقد أاهرت دراسات
باحملاكات أن خالصات فريود درسة البطاطا املغزلية التالية قد ال تكتشف بسبب عدا تطابا البادئة – التسلسـا يف سقـا
درجة AY372394 :و DQ308555و EF459698للبادئة العكسية .وإذا مل ي خع احلمض النـووي الـرييب باسـتخداا
هذه البادئات ،ةكن استخداا بادئات .Vid

البادئات
)3H1-F: 5´-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GAA C-3´ (nt 89–113
)2H1-R: 5´-CCC TGA AGC GCT CCT CCG AG-3´ (nt 88–69
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الطريقة  RT-PCR( 1اخلطوت الواددت  Superscriptمع ))Invitrogen( Platinum® Taq
لكا تفاعا ،ي اا  1ميكرولرت من مزيج معايرت احلمض النووي الرييب إىل  24ميكـرولرت مـن املـزيج الرئيسـي
املكون من  1.0ميكرولرت مـن كـا مـن البادئـات األماميـة والعكسـية ( 15ميكـرومرت) 12.5 ،ميكـرولرت مـن  X 2رادئ
تفاعا ،و 0.5ميكرولرت من  RT/Platinum Taqو 7.6ميكرولرت ما  .ويكون برسامج التدوير احلراري على النحو التالي:
 43درجة مئوية ملدت  30دقيقة؛  95درجة مئوية ملدت  2دقيقة؛ وبعد ذلـك  10دورات مـن  94درجـة مئويـة ملـدت 30
مياسية 64 ،درجة مئوية ملدت  90مياسية و 72درجة مئوية ملدت  45مياسية؛ وخطوت متديد سهائية من  72درجـة مئويـة ملـدت
 10دقائا و 20درجة مئوية ملدت دقيقة واددت.

الطريقة  RT-PCR( 2من خطوتني)
باســتخداا  RT-PCRمــن خطــوتني ،تكــون دساســية الكشــف عــن فــريود درســة البطاطــا املغزليــة يف
صــنف  17 S. tuberosumبيكــو راا – وهــذا هــو أقــا تركيــز اختــرب ،لكــن احلساســية الــيت حتققــت تفاوتــت بــني
املختربات ،ويكتشف معملع املختربات  89بيكـو راا علـى األقـا ( .)Jeffries & James, 2005أسملـر )2004( EPPO
لوصف الطريقة .2
بعد  ،RT-PCRحتلا منتجات تفاعا البلمرت التسلسلي ( PCRدوالي  360زوج قاعـدي) بواسـطة االرحتـال
الكهربائي اهلالمي كما وصف وتسلسا أمبليكوسات  ampliconsتفاعا البلمرت املتسلسـا مـن احلجـع الصـحيح لتحديـد
أسوا الفريود.
وقد استخدا فحص ضبط داخلي ببادئات  Menzel( nad 5وآخرون )2002 ،مع هذه الطريقة يف تفاعا بسيط
(منفصا) ( Seignerوآخرون .)2008 ،وتستخدا البادئات عند تركيز سهائي يبل  0.2ميكرومرت .ويتشـكا األمبليكـون
من  181زوجاث قاعديا.
)nad5 sense: 5´-GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT-3´ (nt 968–987 and 1836–1838
)nad5 antisense: 5´-CTCCAGTCACCAACATTGGCATAA-3´ (nt 1973–1995

2-4-3-3

 RT-PCRيف الوقا احلقيقي باستخدام بادئات  Boonhamوآخرين ()2004

البادئات املستخدمة واملسبار املستخدا هلذا الفحص يصفهما  Boonhamوآخرون ( .)2004ري أن هـذا الفحـص
كفحوص الوقت احلقيقي املنشورت كلها ال حيدد فريود درسة البطاطا املغزليـة علـى وجـه التحديـد .فـاذا مت احلصـول علـى
ستيجة إجيابية عـن طريـا  RT-PCRيف الوقـت احلقيقـي ،ينبغـي حتديـد هويـة الفـريود باسـتخداا  RT-PCRوتسلسـا
تقليديني.
ويكتشف هذا الفحص  PSTVdو MPVdو TCDVdو .PMVdوكاست احلساسـية للكشـف عـن فـريود درسـة
البطاطا املغزلية يف صنف  S. tuberosumباستخداا طريقة  CTABلالستخراج  17بيكو راا ،وكـان ذلـك أدسـى تركيـز
اخترب ( .) Jeffries & James, 2005وعن طريا اختبـار منوعـات فـريود درسـة البطاطـا املغزليـة واألوليغوسيكليوتايـدات
االصطناعية ،ميبت أن هذا الفحص يكتشف مجيع منوعات التسلسا املعروفة .ودددت هذه من دراسات باحملاكات علـى
أسهــا دــاالت عــدا تطــابا البادئــة-التسلســا مــع إمكاسيــة الفشــا يف الكشــف ( Boonhamوآخــرون  .)2005ــري أن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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اخلالصتني املتشعبتني  VIR-06/7Lو VIR-06/10Lاللـتني وصـفهما مـؤخرا  Owensوآخـرون ( )2009قـد ال يكتشـفا
1
بسبب إدخال قاعدت (قواعد) إضافية يف موقع رابط املسبار ( ،W. Mongerاتصال شخصي.)2011 ،

البادئات
)PSTV-231-F: 5´-GCC CCC TTT GCGCTG T-3´ (nt 232–247
)PSTV-296-R: 5´-AAG CGG TTC TCG GGA GCT T-3´ (nt 297–279
)PSTV-251T: FAM-5´-CAG TTG TTT CCA CCG GGT AGTAGC CGA-3´ TAMRA (nt 278–252

ت خّع بادئات ال بط الداخلي  COXجينة السيتوكروا أوكسيديز  1املوجودت يف ميتوكوسدريا النبـات
وآخرون.)2000،

(Weller

´COX-F: 5´-CGT GCG ATT CCA GAT TAT CCA-3
´COX-R: 5´-CAA CTA CGG ATA TAT AAG RRC CRR ACC TG-3
COXsol-1511T: VIC-5´-AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-3´ TAMRA

مزيج التفاعا هو لصفيحة من  96بئـرا ( )-well 96وتعـديا لطريقـة  )EPPO, 2004( EPPOإذ أسـه يت ـمن
تفاع ثال مزدوج ثا للكشف عن  PSTVdو COXوتفاعالث بسيط ثا للكشف عن  Roenhorst( PSTVdوآخرون.)2005 ،
يتـألف مـزيج التفاعـا مـن  13.75ميكـرولرت مـا مـن  × 2مـزيج ،)Applied Biosystems( Master Mix
و 1.25ميكرولرت من  )Applied Biosystems( MultiScribe Reverse Transcriptase × 40و 1.5ميكرولرت من كـا
من بادئيت  PSTV-231-Fو  10( PSTV-296-Rميكرومـوالر) ومسـبار  1.0ميكـرولرت  5( PSTV-251Tميكرومـوالر).
ويقسع مزيج التفاعا هذا بالتساوي إىل دجمني من  22ميكرولرت ،أ و ب .وي اا ميكرولرتان امينان من املا إىل كـا مـن
أ وب وي اا  0.75ميكرولرت من كا من بادئة  10( COXميكرمـوالر) و 0.5ميكـرولرت مـن مسـبار COXsol-1511T
( 5ميكرموالر) .وي اا ميكرولرت وادد من احلمض النووي الرييب املستهدا إىل كا من أ وب لعما مزيج تفاعا سهائي
من  25ميكرولرت لكا بئر من صفيحة التفاعا .ويكشف مبـزيج تفاعـا أ عـن  ،PSTVويكشـف مبـزيج تفاعـا ب عـن
 PSTVو.COX
برسامج التدوير احلراري هو 48 :درجة مئوية ملدت  30دقيقة و 95درجة مئوية ملـدت  2دقيقـتني و 40دورت مـن
 95درجة مئوية ملدت  15مياسية و 60درجة مئوية ملدت  1دقيقة.
3-3-4-3

 RT-PCRيف الوقا احلقيقي ()Plant Print Diagnòstics kit

البادئات املستخدمة واملسبار املستخدا هلذا الفحص يصفهما  Boonhamوآخرون ( )2004وهي متوفرت كطقع أدوات مـن
 )Ref. PSTVd/100( Plant Print Diagnòsticsويكشف الفحص  CLVdو PSTVdو ،TCDVdويفرت الكشف عن
مجيع خالصات  PSTVdالــ  327املوجـودت يف بنـك اجلينـات  GenBankألن دراسـات احملاكـات أاهـرت أن مجيـع
داالت عدا التطابا بني البادئة والتسلسا كاست يف سقا ري درجة ( ،N. Duran-Vilaاتصال شخصي.)2014 ،
ترد بياسات التحقا يف اجلدول .1

1

اعتبارا من  1مار /آذار
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البادئات
)PSTVd-F: 5’-CCT TGG AAC CGC AGT TGG T-3’ (nt 339–357
)PSTVd-R: 5’-TTT CCC CGG GGA TCC C-3’ (nt 87–102
)PSTVdP: FAM-5’-TCCTGTGGTTCACACCTGACCTCCTGA-3’ TAMRA (nt 19–45

حيتوي كوكتيا تفاعا البلمرت التسلسلي بادئات جمففة بالتربيـد ومسـباراث (مـزودت يف طقـع األدوات) ةكـن أن
ي اا إليها أي مزيج  RT-PCRرئيسي جتاري .ولكا تفاعا ،ي اا مزيج معايرت محض سووي رييب مـن  3ميكـرولرت
إىل  9ميكرولرت من كوكتيا تفاعا البلمرت التسلسلي املكون من  6ميكرولرت جتاري  × 2دارئ ،و 0.6من كـا مـن بادئـة
أمامية وعكسية ( 10ميكروموالر) و 0.36ميكرولرت مسبار  5( TaqManميكرموالر) و 0.5ميكرولرت من  × 25مزيج إسزيع
 RT-PCRو 0.94ميكرولرت ما لعما دجع تفاعا سهائي من  12ميكرولرت.
برسامج التدوير احلراري هو 45 :درجة مئوية ملدت  10دقائا ،و 95درجة مئوية ملدت  10دقـائا و 40دورت مـن
( 95درجة مئوية ملدت  15مياسية و 60درجة مئوية ملدت  1دقيقة).
هلذه الطريقة ،تعترب العينة إجيابية إذا أستجت قيمة  Ctأقا من  40وكاست ال وابط السلبية كلـها سـلبية (ال
ت خيع) .وتعترب العينة سلبية إذا أستجت قيمة  Ctال تقا عن  40وتملهر ال وابط اإلجيابية ت خيما.
4-3

ضوابط لالختبارات اجلزيئية

كي تعترب ستيجة االختبار موميوقة ،من ال روري وجـود ضـوابط مناسـبة تعتمـد علـى سـو االختبـار املسـتخدا
ومستوى اجلزا املطلوب لكـا مـن سلسـلة اسـتخالص وت ـخيع للحمـض النـووي لتفـة املسـتهدفة أو احلمـض النـووي
املستهدا .وبالنسبة لتفاعا البلمرت التسلسـلي يف الوقـت احلقيقـي ،فـان ال ـابط اإلجيـابي للحمـض النـووي وال ـابط
الداخلي وال ابط السليب للت خيع (دون مزيج معايرت) هي ضوابط احلد األدسى اليت ينبغي أن تستخدا.
الضبط اإلجيابي للحمض النووي .يستخدا هذا ال بط لرصـد كفـا ت الفحـص (باسـت نا االسـتخراج) .وةكـن
استخداا محض سووي معد مسبقا (خمزّن) أو محض سووي كاما اجلينوا م خع أو ضابط مصـطنع (منـتج مستنسـ مـن
تفاعا بلمرت تسلسلي) ولّد باستخداا زوج البادئة سفسه املستخدا للكشف .وةكن أي اث استخداا ضابط حلدّ الكشف ( ري
إلزامي).
الضبط الداخلي لـتفاعا البلمرت التسلسـلي التقليـدي ويف الوقـت احلقيقـي ،ينبغـي إدراج جينـة تـدبري شـؤون
الرتكيب الوراميي للنبات ( (HKGم ا  COXأو  NADيف بروتوكول التفاعا الستبعاد ادتمال اهور داالت سلبية زائفة
بسبب فشا استخراج احلمض النووي أو تدهوره أو وجود م بطات لتفاعا البلمرت التسلسلي .ويف ـا اسـتخداا بادئـات
ال بط الداخلي يف تفاعا مزدوج مع بادئات  .pospiviroid/PSTولكن مبا أسه قد يكون مـن الصـعب حتقيـا ذلـك دون
التقليا من دساسية االختبار للفريود ،يوصى ،دي ما كان ذلك عمليا ،بعما تفاعا مينائي لبادئـات pospiviroid/PST
مع بادئات  HKGوكذلك تفاعا بسيط مع بادئات  pospiviroid/PSTفقط.
لقد ميبت أن شملية مخاسي ساز اهليدروجني  NADHمليتوكوسدريا  nad5مؤشر موميوق ألدا إجرا االسـتخراج
خلطوت النس العكسي لـتفاعا البلمرت التسلسلي التقليدي ( Menzelوآخـرون .)2002 ،وقـد اختـرب مقابـا العديـد مـن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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األســـوا النباتيـــة ،مبـــا يف ذلـــك  S. tuberosumوأســـوا  Solanumاألخـــرى (،S. dulcamara ،S. bonariensis
Acnistus
 )sisymbrifolium ،S. rantonnetii ،S. pseudocapsicum ،S. nigrum ،S. jasminoidesو
 arborescens Sو Atropa belladonnaو  Brugmansia sppو ،Capsicum spp.و Cestrum spp.و Lochroma
 cyaneaو Nicotiana spp. Lochroma cyaneaو Nicotiana spp.و Seigner( Physalis spp.وآخـرون.)2008 ،
وتشما باد ات  nad5إسرتون ولذا فاسها لن ت خّع مـن احلمـض النـووي .وي ـخع احلمـض النـووي الـرييب بعـد إزالـة
اإلسرتون.
على الر ع من أن  COXاستخدا ك ابط داخلي يف هـذا الربوتوكـول ،فـان بادئـات  COXست ـخع احلمـض
النووي الرييب واحلمض النووي .ولذا فاسه يوفر مؤشرثا على سوعية احلمـض النـووي امل ـخع بـد ثال مـن احلمـض النـووي
الرييب ودده وال ي بط خطوت النس العكسي.
وعندما ال يذكر ال ابط الداخلي  COXأو  nad5يف وصف طريقة لتفاعا البلمرت التسلسلي ،ينبغي على املخترب
اختيار ضابط داخلي والتحقا من صحته.
ضابط التضخيم السليب (دون ضابط مزيج معاير ) .هذا ال ابط ضروري لـتفاعا البلمرت التسلسلي التقليدي ويف
الوقت احلقيقي الستبعاد اإلجيابيات الزائفة النامجـة عـن التلـوث أمينـا إعـداد مـزيج التفاعـا .ويف مردلـة الت ـخيع،
ي اا ما تفاعا البلمرت التسلسلي الذي كان قد استعما إلعداد مزيج التفاعا.
ضابط االستخراج اإلجيابي يسـتخدا هـذا ال ـابط ل ـمان أن يكـون احلمـض النـووي املسـتخرج مـن الفـريود
املستهدا متوفراث بكمية وسوعية كافية لتفاعا البلمرت التسلسلي وأن يكون اهلدا قابالث لالكتشـاا .ويسـتخرج احلمـض
النووي من األسسجة املصابة للم يف أو من األسسجة النباتية السليمة املمزوجة بالفريود.
وينبغي أن يبل ال ابط اإلجيابي تقريبـثا سسـبة وادـد إىل عشـرت مـن كميـة سسـيج األوراق املسـتخدمة لكـا سبتـة
الستخراج احلمض النووي الرييب .وإذا جرى استك ار العينات ،ينبغي عندئذ تعـديا كميـة ال ـابط اإلجيـابي تبعـاث لـذلك
(م ثال  10دصص من عينة من  20مل استك رت الستخراج احلمـض النـووي الـرييب 2 ،ملـ ورقـة مصـابة  198ملـ
سسيج بطاطا سليمة) .وإذا مل يكشف عن ذلك ،ينبغي تكرار االختبار أو خفض معدل االستك ار دتى يتحقـا كشـف ةكـن
الركون إليه.
وبالنسبة للنس العكسي لتفاعا البلمرت التسلسـلي ،جيـب إيـال عنايـة لتجنـب التلـوث بـالرذاذ مـن ال ـابط
اإلجيابي أو من العينات اإلجيابية .وينبغي أن يسلسا ال ابط اإلجيابي املستخدا يف املخترب كي متكن مقارسـة السلسـلة
بسهولة مع السالسا اليت يتع احلصول عليها من أمبليكوسات تفاعا البلمرت التسلسلي ذات احلجع الصحيح .وبـدالث مـن
ذلك ،ةكن تشكيا ضوابط إجيابية مصطنعة بواسطة سلسلة معروفة ةكن بدورها أن تقارَن بأمبليكوسـات تفاعـا البلمـرت
التسلسلي ذات احلجع الصحيح.
ضابط االستخراج السليب يستخدا هذا ال ابط لرصد التلـوث خـالل اسـتخراج احلمـض النـووي و/أو التفاعـا
املتبادل مع النسيج امل يف .ويتكون ال ابط من محض سووي يسـتخرج مـن سسـيج م ـيف ـري مصـاب ضسـخّع الدقـا.
ويستحسن إدراج ضوابط متعددت دني يتوقع أن تكون هناك أعداد كبريت من العينات اإلجيابية.
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تفسري نتائج من تفاعل البلمر التسلسلي التقليدي ويف الوقا احلقيقي
تفاعل البلمر التسلسلي التقليدي
ال يعترب تفاعا البلمرت التسلسلي اخلاص بالفريود صاحلاث إال:

 عندما ينتج ضابط احلمض النووي اإلجيابي احلجع الصحيح للفريود. عندما ال ينتج أي أمبليكون من احلجع الصحيح يف ضبط االستخراج السليب وضبط الت خيع السليب.ويف دال استخدمت بادئات ال وابط الداخلية  COXو/أو  nad5أي ا ،فاسه ينبغـي عندئـذ أن ينـتج ال ـابط
السليب (أي النسيج النباتي السليع) (يف دال اسـتخدامه) وضـابط احلمـض النـووي اإلجيـابي ،وكـا عينـة مـن عينـات
االختبار شريطاث يبل  181زوج ثا قاعدياث .ويشري عجز العينات عن حتقيا ت خيع مع بادئات ال وابط الداخليـة ،مـ ال،
إىل أن استخراج احلمض النووي قد فشا أو أن احلمض النووي مل يدرج يف مزيج التفاعا ،أو أن خطـوت النسـ العكسـي
قد فشلت ،أو أن هناك مركّبات م بطة لتفاعا البلمرت التسلسلي يف خالصة احلمـض النـووي أو أن احلمـض النـووي قـد
فسد.
وتعترب العينة إجيابية إذا أستجت أمبليكون من احلجع الصحيح .ولتحديد سو الفريود جيب أن يسلسـا منـتج
تفاعا البلمرت التسلسلي.
2-5-3

تفاعل البلمر التسلسلي يف الوقا احلقيقي
ال يعترب تفاعا البلمرت التسلسلي صاحلاث إال:

 عندما ينتج ضابط احلمض النووي اإلجيابي منحنى ت خيع مع البادئات اخلاصة بالفريود. عندما ال يشاهد أي منحنى ت خيع (أي عندما تكون قيمة  40 Ctأو أي قيمة أخرى حيددها املخترب بعدالتحقا منها) مع ضابط االستخراج السليب وضابط الت خيع السليب.
ويف دال استخدمت بادئات ال وابط الداخلية  COXو nad5أي ا ،فاسه ينبغي عندئذ أن ينتج ال ابط السليب
(يف دال استخدامه) وضابط احلمض النووي اإلجيابي وكا عينة مـن عينـات االختبـار منحنـى ت ـخيع .ويشـري عجـز
العينات عن إستاج منحنى ت خيع مع بادئات ال وابط الداخلية ،مـ ال ،أن اسـتخراج احلمـض النـووي قـد فشـا أو أن
احلمض النووي مل يدرج يف مزيج التفاعـا أو أن هنـاك مركّبـات م بطـة لتفاعـا البلمـرت التسلسـلي يف احلمـض النـووي
املستخرج أو أن احلمض النووي قد فسد.
وتعترب العينة إجيابية إذا أستجت منحنـى ت ـخيع منوذجيـا .وتـرد معلومـات حمـددت عـن قيمـة  Ctالفاصـلة
لطريقتني يف القسمني  4-3-3-3و.3-4-3-3

-4

حتديد اهلوية

ينبغي حتديد فريود درسة البطاطا املغزليـة عـن طريـا سَلسـلة املنـتج الـذي حيصـا عليـه مـن تفاعـا البلمـرت
التسلسلي بالنس العكسي التقليدي باستخداا بادئات  Shamloulأو  Vidاملوصفة يف القسـمني  1-4-3-3و3-3-3-3
على التوالي ،وعن طريا البح عن تطابا التسلسا يف قواعد بياسات التسلسا اجلـيين العامـة .وقـد تـتعني االسـتعاسة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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مبتخصصني للمساعدت على حتديد اهلوية .إذا ضخّع منـتج تفاعـا البلمـرت التسلسـلي ت ـخيم ثا ضـعيف ثا أو كاسـت العينـة
مصابة بأك ر فريود وادد من سو  ،pospiviroidفان استنساخ منتج تفاعا البلمرت التسلسلي قـد يكـون فعـاالث يف متكـني
احلصول على تسلسا معني.
وينبغي أن يعاد اختبار عينة إجيابية كشف عنها بواسطة تفاعا البلمرت التسلسلي بالنسـ العكسـي يف الوقـت
احلقيقي ،إذا لزا األمر للتأكيد ،باستخداا تفاعا البلمرت التسلسـلي بالنسـ العكسـي التقليـدي لـتمكني تسلسـا املنـتج
وحتديد هويته .وسيعطي تسلسا منتج تفاعا البلمرت التسلسلي يف الوقت احلقيقي مباشرت معلومات عن التسلسا ال تتيح
حتديدثا ةكن الركون إليه .فهو سيتيح حتديد املنتج كفـريود ،ولكنـه لـن يتـيح حتديـد األسـوا أو التمييـز عـن ال ـابط
اإلجيابي املستخدا .ومع ذلك ،وبسبب تزايد دساسية تفاعا البلمرت التسلسلي بالنس العكسي يف الوقت احلقيقي ،قـد
ال ةكن احلصول على منتج بتفاعا البلمرت التسلسلي بالنس العكسي التقليدي .ويف دالة استك ار العينات ،فـان إعـادت
اختبار عينات فرعية أصغر قد يزيد من موميوقية الت خيع بواسطة تفاعا البلمـرت التسلسـلي بالنسـ العكسـي التقليـدي.
وبدالث من ذلك  ،ةكن تلقيح العينات يف سباتات بندورت لزيادت تركيز الفريود إىل مسـتويات ةكـن الكشـف عنهـا بتفاعـا
البلمرت التسلسلي بالنس العكسي التقليدي .لكن هذا النهج مل يقيّع ،وإذا كاست النتـائج ـري دامسـة قـد يتطلـب ذلـك
إعادت أخذ العينات وتكرار االختبار.
1-4

التسلسل وحتليل التسلسل

ينبغي أال يقوا بتحليا التسلسا إال شـخص خـبري .وإذا مل تتـوفر يف املؤسسـة سفسـها مرافـا للتسلسـا ،ينبغـي
استخداا شركة جتارية .وستحدد الشركة ادتياجاتها لتسلسا منتجات تفاعـا البلمـرت التسلسـلي .وسريسـا املنـتج املنقـى
(والبادئات األمامية والعكسية إذا طلبت) إىل الشركة إلجرا التسلسا .وقد يقوا بعض الشركات أي اث بتنقيـة املنـتج إذا لـزا
األمر.
إذا جرت عملية التسلسا يف املؤسسة سفسها ،ينبغي ترسي الطرق واتباعها .وتنبغي سَلسلة كا خيط من منـتج
تفاعا البلمرت التسلسلي باستخداا باد ات تفاعا البلمرت التسلسلي كبادئات للتسلسا .وينبغي جتميـع خيطـي احلمـض
النووي املتسلسلني بشكا مستقا (من استخداا البادئات األمامية والعكسية) يف خيط وادد ،وتأكيـد قاعـدت (هويـة) كـا
موقــع سكليوتيــد .ومــن املف ــا أن تســتخدا للتحليــا جممجمعــات (م ــا برجميــات  Geneiousأو CLC Genomics
 Workbenchأو  )Lasergeneتستخدا ملفات تتبع  .electropherogramsوينبغي ترميز االختالا بني اخليطني على
أسه قاعدت ام ة يف التسلسا الذي جرى تعديله .ومتكن بعد ذلك مقارسة التسلسـا التـوافقي املعـدّل (الـذي حيـدد عـن
طريا مقارسة اخليطني) مع تسلسالت  pospiviroidاملوجودت يف قاعدت بياسات مناسبة .ويف دالة وجود عدوى خمتلطـة،
قد ال يكون املُخَطَّط الكروماتي  chromatogramمقرو ا وعندئذ ينبغي استنساخ منتج تفاعا البلمرت التسلسلي وسَلسلته.
ويقت ي األمر موا مة متأسية للـ  pospiviroidsعندما ةكن أن تكون اختالفات قليلة يف ب ـعة سيوكليوتايـدات
دامسة يف حتديد الفريود كآفة مسيطر عليها أو ري مسيطر عليها .وإلجرا حتديد أولي لفريود درسـة البطاطـا املغزليـة،
ةكن اإلبقا على تسلسالت البادئات ( Shamloulأو  )Vidيف تسلسا توافقي ألن هـذه البادئـات تقـع يف أك ـر املنـاطا
املصاسة يف جينوا الفريود ومن ري احملتما أن تؤمير يف حتديد اهلوية .وإذا ما شوهدت متدليات-أ بناها البوليمرييز أمينا
التمدد تنبغي إزالتها .ولتحديد اهلوية ،من املستحسن استخداا تسلسا توافقي معدّل يبدأ من موقع  1من جينوا الفريود
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ملقارستـه مـع إدـدى قواعـد بياسـات النيوكليوتايـد الشـاملة .وينبغـي أن يـتع البحـ يف قاعـدت بياسـات بنـك اجلينــات
 GenBankللنيوكليوتايــد ــري الزائــد علــى املوقــع اإللكرتوســي للمركــز الــوطين ملعلومــات التكنولوجيــا البيولوجيــة أو
األرشيف األوروبي للنيوكليوتايد على املوقـع اإللكرتوسـي ملختـرب البيولوجيـا اجلزئيـة األوروبـي باسـتخداا أدات البحـ
 .)BLAST( Basic Local Alignment Search Toolوباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يرتكز حتديد اهلوية على جتميع
عنقودي حمدد لنتائج ( )BLASTيف العر الذي يتخذ شكا شجرت (تصا النقا املتجاورت).
ووفقاث اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات ،املعيار الرئيسي لتحديد هوية األسوا هو أك ـر مـن  90يف املائـة مـن
هوية التسلسا ( Owensوآخرون .) 2011 ،ومع ذلـك ،إذا أاهـر التسلسـا الـذي جـرى احلصـول عليـه هويـة تقـرب
من  90يف املائة ،ينبغي إدراج معلمات إضافية ،م ا اخلصائص البيولوجية .ويبح فريـا الدراسـة املعـين بـالفريود يف
اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات دالياث تصنيف الفريودات ومعايري حتديد الفواصا بني األسوا .
وعندما تكون دقة التسلسا املطلوبة  100يف املائة ،م الث ،عندما سيقدا تسلسـا معـني إىل قاعـدت بياسـات أو عنـد
االشتباه بأسوا فريود جديدت ،مـن ال ـروري إجـرا تفاعـا البلمـرت التسلسـلي مياسيـة ليغطـي منطقـة تسلسـالت البادئـات
املستخدمة لتفاعا البلمرت التسلسلي األول وكذلك أية قواعد ام ة من تفاعـا البلمـرت التسلسـلي األول .وقـد يكـون مطلوبـاث
هلذا الغر تصميع جمموعة جديدت من البادئات من التسلسا األولي ،ولكن قد يكون كافيثا استخداا زوجي بادئات مشلول
و .Vid
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السجالت

ينبغي االدتفاا بالسجالت والرباهني دسبما هو مبني يف املعيار الدولي رقع ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفـات
اخلاضعة للوائح)
ويف احلاالت اليت قد تتأمير فيها أطراا متعاقدت أخرى بنتـائج التشـخيص ،وخباصـة يف دالـة عـدا االمت ـال ويف
دالة اهور فريود درسة البطاطا املغزلية يف منطقة معينة للمرت األوىل ،ينبغي االدتفاا باملواد اإلضافية التالية ب ت من تتبعـاث
كامال:
 ينبغي االدتفاا بالعينة األصلية (إذا ما زالت متوفرت) جممَّدت عند درجة درارت  80درجـة مئويـة حتـتالصفر أو جتمّد جتميداث جافاث وحتفظ يف درجة درارت الغرفة.
 ينبغي ،عند االقت ا  ،االدتفاا باستخراجات احلمض النووي الرييب عند درجة دـرارت  80درجـة مئويـةحتت الصفر
 ينبغي ،عند االقت ا  ،االدتفاا بنواتج ت خيع تفاعـا البلمـرت التسلسـلي بالنسـ العكسـي عنـد درجـةدرارت  20مئوية حتت الصفر إىل  80مئوية حتت الصفر.
 ملفات تتبع تسلسا احلمض النووي املستخدمة لتوليد تسلسا توافقي لتحديد هوية العينات.وإذا تبني أن للخالصة خصائص جزيئية أو بيولوجية خمتلفة عن اخلالصات املسجلة سـابقا ،ينبغـي أن يقـدا
إىل منشأت أرشيف آلفات النباتات معرتا بها (م ـا( Q-bank ،قاعـدت البياسـات الشـاملة عـن احلجـر الصـحي آلفـات
وأمرا النباتات) و( DSMZمعهد اليبنيز األملاسي جلمع الكائنات اجملهرية ومنابت اخلاليا).
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وإذا كان هناك د ليا على أن أي من االختبارات املذكورت أخفـا يف الكشـف عـن خالصـة معينـة لفـريود درسـة
الطاطا املغزلية ،ينبغي إرسال تفاصيا اخلالصة (يف ا رقع دخول بنـك اجلينـات) إىل أماسـة االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة
النباتات.
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Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Centro de Proteccion Vegetal y Biotecnologia
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وةكن أن تقدا املنملمات القطرية اخلاصة بوقاية النباتات أو املنملمـات اإلقليميـة لوقايـة النباتـات أو األجهـزت
التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية طلباث إلعادت النملر يف بروتوكول التشخيص من خالل أماسـة االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة
النباتات ( )ippc@fao.orgاليت ستقوا بدورها بادالتها إىل الفريا الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيص.
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اجلدول  :1نظر عامة عل البيانات للربوتوكوالت املستخدمة الكتشاف فريود درنة البطاطا املغزلية يف أنواع خمتلفة من املواد املضيفة وعل التحقق منها
ضجم العينة

املصفوفة
أوراق بندورت

1

راا

أوراق بندورت

1

راا

استخراج احلمض النووي

إعداد العينة

مالضظات بشأن التحقق من الصحة

طريقة الكشف

 3.5ملليغـــراا (بـــرتاوح  -2:1طقـع أدوات  RNeasy Plant Miniتفاعــا البلمــرت التسلســلي ضد الكشف :كشف مجيع أسوا فريودات  Pospiviroidدتى معـدل إصـابة
( 5:1وزن/دجع)) من  GHزائد  (Qiagen) Kitأو طقـــع أدوات باســـتخداا إســـزيع النســـ سسيب يصا إىل  0.13يف املائة (أي ما يعادل يفيفاث قدره  770مرت) .مع يقني
حملــول دارى مــع  LGC (Sbeadex maxi plant kit Homex 6العكســـــــي ) :(RT-PCRبنسبة  99.7يف املائة لتخفيف أوراق البندورت املصابة يف بندورت سليمة
 )Genomicsعلــــــى سملــــــاا فحــــــــــص ،GenPospi
()Bioreba
ا صوصىىىية التحليليىىىة :متخصصـــة إىل درجـــة عاليـــة بـــأسوا فـــريودات
 Botermans Thermo ( KingFisher 96وآخـــــــرون،
pospiviroid
2013
)Scientific
االنتقائية :ال تأميري على أوراق البندورت
التكرار وقابلية اإلعاد  100 :يف املائة
(2012a

)2013d

5:1-2:1

 3.5ملليغراا (برتاوح
(وزن/دجـــع)) مـــن  GHزائـــد
حملول دارى مع Homex 6

طقـع أدوات
Kit

RNeasy Plant Mini

Naktuinbouw,؛  Botermansوآخــرون2013 ،؛

NPPO-NL,

 RT-PCRيف الوقــــــــــت ضد الكشف :الكشف عن ما يصا إىل  10 000مـر ت يفيـف أوراق البنـدورت
احلقيقي
املصابة يف بندورت سليمة
Boonham

()2004

وآخـــــــرون ،ا صوصية التحليلية :كشـف  ،)MPVd( Mexican papita viroidفـريود
درســة البطاطــا املغزليــة )Tomato chlorotic dwarf viroid ،(PSTVd
(( )TPMVd(Tomato planta macho viroid ،)TCDVdبعـــض
اخلصاالت)
االنتقائية :ال تأميري على أوراق البندورت
التكرار وقابلية اإلعاد  100 :يف املائة ()Naktuinbouw, 2012b
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ضجم العينة

إعداد العينة

أوراق بندورت

1

راا

5:1-2:1

 3.5ملليغراا (برتاوح
(وزن/دجـــع)) مـــن  GHزائـــد
حملول دارى مع Homex 6

أوراق بندورت

1

راا

5:1-2:1

استخراج احلمض النووي
طقـع أدوات

RNeasy Plant Mini

Kit

طريقة الكشف

مالضظات بشأن التحقق من الصحة

 :RT-PCRبادئـــــات
ضد الكشف :الكشـف عـن مجيـع أسـوا فـريودات ( Pospiviroidباسـت نا
 – Pospi1أمـــــــــــــامي  ))CLVd( Columneae latent lviroidمبعدل إصابة سسيب يصا إىل علـى
و -Pospi1عكســــــــــي ،األقا  2.5يف املائة يفيف أوراق البندورت املصابة يف بندورت سليمة
 Verhoevenوآخـــــــرون،
ا صوصية التحليلية :الكشف عـن  ،HpLVd( Hop latent viroidجـنس
()2004
 )Cocadviroidوفريود درسة البطاطا املغزلية
االنتقائية :ال تأميري على أوراق البندورت
التكرار وقابلية اإلعاد  100 :يف املائة
()NPPO-NL, 2013a

 3.5ملليغراا (برتاوح
(وزن/دجـــع)) مـــن  GHزائـــد
حملول دارى مع Homex 6

طقـع أدوات
Kit

RNeasy Plant Mini

ضد الكشف :الكشف عن  CLVdوفريود درسـة البطاطـا املغزليـة

 :RT-PCRبادئـــــات
 - Vidأمــــــــامي  -Vid/و TCDVdمبعدل إصابة سسيب يصا إىل على األقا 100يف املائة ( 10يف املائة
عكســـيVerhoeven ،
لـ  )* CLVdيفيف أوراق البندورت املصابة يف بندورت سليمة
وآخرون)2004( ،
* صممت البادئات يف األصا للكشف عن  CLVdمكملة لبادئات – Pospi1
أمامي -Pospi1 /عكسي  Verhoeven ، RT-PCRوآخرون)2004( ،
)(PSTVd

ا صوصىىية التحليليىىة :كشــف  ،CLVdفــريود درســة البطاطــا املغزليــة
TCDVd ،PSTVd
االنتقائية :ال تأميري على أوراق البندورت
التكرار وقابلية اإلعاد  100 :يف املائة
()NPPO-NL, 2013b
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ضجم العينة
راا

إعداد العينة
5:1-2:1

 3.5ملليغراا (برتاوح
(وزن/دجــع)) مــن  GHزائــد
حملول دارى مع Homex 6

استخراج احلمض النووي
طقـع أدوات

أوراق بندورت

1

بذور بندورت

 3000بـــــــذرت  20ملليغراا (بـرتاوح  5:1-2:1طقع أدوات
(اختربت ( 1000وزن/دجــع)) مــن  GHزائــد  kitعلى سملاا KingFisher 96
بــــذرت ميــــالث حملـول دارى مـع BagMixer
)(Interscience
مرات)

RNeasy Plant Mini

Kit

طريقة الكشف
:RT-PCR
وآخرون)1997( ،

Shamloul

مالضظات بشأن التحقق من الصحة
ضد الكشف :الكشف عن معـدل 1إصـابة سسـيب يصـا إىل علـى األقـا  10يف
املائة يفيف أوراق البندورت املصابة يف بندورت سليمة
ا صوصية التحليلية :الكشف عـن  ،MPVdفـريود درسـة البطاطـا املغزليـة
( TPMVd ،TCDVd ،PSTVdبعض اخلالصات)
االنتقائية :ال تأميري على أوراق البندورت
التكرار وقابلية اإلعاد  100 :يف املائة
()NPPO-NL, 2013c

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Sbeadex maxi plant

 RT-PCRيف الوقــــــــــت خصائص أدا الفحص كما ألوراق البندورت
احلقيقي
ادتمال الكشف عن بذرت واددت مصابة يف عينة من  1000بذرت أقا من  95يف
 Boonhamوآخــــــــرون ،املائة عند اختبار ميالث عينات فرعية كا منها من  1000بذرت بسبب التلـوث
السريع لفريود درسة البطاطا املغزلية من ال مار املصابة إىل البذور السليمة أمينـا
()2004
معاجلة (باستخداا املعاجلة بالتخمري والبكـتیسـاز) البـذور ،هنـاك ادتمـال
كـبري ألن تكـون هنـاك بـذور ملوميـة أك ـر يف عينـة معينـة ( Naktuinbouw,
.)2012c
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ضجم العينة

إعداد العينة

استخراج احلمض النووي

مالضظات بشأن التحقق من الصحة

طريقة الكشف

الفينول– كلوروفورا واستخراج بولي ارحتــال كهربــائي هالمــي ضد الكشف 2465 :بيكو راا من فريود درسة البطاطا املغزلية؛ كان ذلـك هـو
إيتيلني ليكول ذو اخلطوتني
بــولي أكريالميــدي عَكْسِــي األقا دساسية من الطرق اجلزيئية اليت استخدمت يف اختبار دلقة دولي
)2 )PAGE
ا صوصية التحليليىة :الكشـف عـن مجيـع أسـوا فـريودات Pospiviroid
املعروفة

أوراق بطاطــــــــــــا
(مســتنبتة يف ــرا
اســتنبات) وسباتــات
بطاطـــا مســـتنبتة يف
أسابيب خمتربية.

200

ملليغراا

 20ميكــرولرت مــن  10يف املائــة
كربيتـــات الصـــوديوا)، (SDS
و 180ميكــرولرت دارئ اســتخراج
 ،LiClو  400ميكرولرت فينول–
كلوروفورا مع أجران ومدقات

أوراق بطاطــــــــــــا
(مســتنبتة يف ــرا
اســتنبات) وسباتــات
بطاطـــا مســـتنبتة يف
أسابيب خمتربية.

200

ملليغراا

برتاوح ( 5:1-1وزن/دجع) مـع الت بيت على شـا ( )Agdia, Inc.فحص دجيوكسيجينني
دارى  )EPPO 2004( Amesالفينول– كلوروفورا واستخراج بولي
إيتيلني ليكول ذو اخلطوتني
مع أجران ومدقات

االستقائية .ال تأميري على صنف البطاطا أو أوراق البطاطا أو النباتـات املسـتنبتة
يف أسابيب خمتربية
قابليىىة التكىىرار وقابليىىة اإلعىىاد  :قابليــة اإلعــادت  51يف املائــة يف
بيكو راا من فريود درسة البطاطا املغزلية (أعلـى تركيـز لفـريود درسـة البطاطـا
املغزلية اخترب) و 42يف املائة على دد الكشف
87,893

2

ضد الكشف :على األقا  17بيكو راا من فريود درسة البطاطا املغزليـة (أدسـى
تركيز اخترب)
ا صوصية التحليليىة :الكشـف عـن مجيـع أسـوا فـريودات
املعروفة

Pospiviroid

االنتقائية :ال تأميري على صنف البطاطا أو أوراق البطاطا أو النباتات النباتات
املستنبتة يف أسابيب خمتربية
قابليىىة التكىىرار وقابليىىة اإلعىىاد  :قابليــة اإلعــادت  100يف املائــة يف
بيكو راا من فريود درسة البطاطا املغزلية و 23يف املائة على  17بيكـو راا مـن
فريود درسة البطاطا املغزلية
87,893
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املصفوفة

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

ضجم العينة
500-50

أوراق بطاطــــــــــــا
(مســتنبتة يف ــرا ملليغراا
اســتنبات) وسباتــات
بطاطـــا مســـتنبتة يف
أسابيب خمتربية.

إعداد العينة

استخراج احلمض النووي

بــرتاوح ( 9-1وزن/دجــع) مــع طقـع أدوات
Kit
دارى  (Qiagen) RHمـــع
أسبــــوب طــــرد مركــــزي و
 micropestleأو Homex 6

RNeasy Plant Mini

مالضظات بشأن التحقق من الصحة

طريقة الكشف

ضد الكشف :على األقا  17بيكو راا من فريود درسة البطاطا املغزلية

وخطوتان  2من طريقـة
 PCRالتقليديــة باســتخداا
ا صوصية التحليلية :الكشـف عـن  ،PVdفـريود درسـة البطاطـا املغزليـة،
بادئات  Shamloulوآخرين
TPMVd ،TCDVd
()1997
االنتقائيىىة :ال تــأميري علــى صــنف البطاطــا أو أوراق البطاطــا أو أو النباتــات
النباتات املستنبتة يف أسابيب خمتربية
RT-

قابليىىة التكىىرار وقابليىىة اإلعىىاد  :قابليــة اإلعــادت  78يف املائــة يف
بيكو راا من فريود درسة البطاطا املغزلية (أعلـى تركيـز لفـريود درسـة البطاطـا
املغزلية اخترب) و 44يف املائة على  17بيكو راا من فريود درسة البطاطا املغزلية
87,893

أوراق بطاطــــــــــــا
(مســتنبتة يف ــرا
اســتنبات) وسباتــات
بطاطـــا مســـتنبتة يف
أسابيب خمتربية.

1

راا

5:1-2:1

طقــــع أدوات

 3.5ملليغراا (برتاوح  3.5 5:1-2:1ملليغـــراا (بـــرتاوح
(وزن/دجع)) من احمللول الدارئ (وزن/دجع)) مـن احمللـول الـدارئ  Plant Mini Kitأو طقــع
احلساسية التحليلية :تلوث مع الفريوسات اليت حتدث عادت يف البطاطا
أدوات Sbeadex maxi
 GH plusمع Homex 6
 GH plusمع Homex 6
 plant kitعلـــى سملـــاا االنتقائيىىة :ال تــأميري علــى أوراق البطاطــا أو النباتــات املســتنبتة يف أسابيــب
KingFisher 96
خمتربية
RNeasy

حتليا خصائص األدا كما ألوراق البندورت

جرى التحقا من معدالت استك ار تصا إىل ( 100كشف 100يف املائة يف عينة
تتألف من ورقة واددت مصابة و 99ورقة سليمة؛NAK, 2011
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املصفوفة
أوراق بطاطــــــــــــا
(مســتنبتة يف ــرا
اســتنبات) وسباتــات
ودرســـــات بطاطـــــا
مســتنبتة يف أسابيــب
خمتربية

ضجم العينة

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

إعداد العينة

استخراج احلمض النووي

طريقة الكشف

مالضظات بشأن التحقق من الصحة

 1.5ــراا أوراق دــــوالي  600ميكــــرولرت دارى طقـع أدوات  RT-PCR RNeasy Plant Miniيف الوقــــــــــت ضد الكشف :الكشف عن ما يصا إىل  10,000مرت يفيـف السسـجة مصـابة
أو  5جــــــــراا لــألوراق أو دــوالي  3ملليغـــراا  ،Kitأو اســـــــتخراج بروميـــــــد احلقيقي:
يف أسسجة سليمة
دارى للدرسات (اختيار الـدارى ترةي يالموسيـــوا ســـيتيا ،أو طقـــع
درسات
 Boonhamوآخــــــــرون ،احلساسية التحليلية :الكشـف عـن  ،MPVdفـريود درسـة البطاطـا املغزليـة
تبعـــ ـاث لطريقـــــة االســـــتخراج أدوات عزل احلمض النووي الـرييب ()2004
( TPMVd ،TCDVd ، PSTVdبعـــض اخلالصـــات)؛ ال تلـــوث مـــع
( ،)Gentra Systemsجتـــــدر
املستخدمة)
الفريوسات اليت حتدث عادت يف البطاطا
مالدملــة أن طقــع األدوات مل يعــد
االنتقائيىىة :ال تــأميري علــى أوراق البطاطــا أو النباتــات املســتنبتة يف أسابيــب
متوفراث
خمتربية أو الدرسات
قابلية التكرار وقابلية اإلعاد  100 :يف املائـة (اختبـار دلقـة شـاركت فيـه
أربعة خمتربات)
جرى التحقا من معدالت استك ار تصا إىل ( 100كشف 100يف املائة يف عينة
تتألف من ورقـة وادـدت مصـابة و  99ورقـة سـليمة؛  Roenhorstوآخـرون،
2006 ،2005
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بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

ضجم العينة

أسوا سباتـات الزينـة
(أوراق)

1

راا

أسوا سباتـات الزينـة
(أوراق)

1

راا

استخراج احلمض النووي

إعداد العينة

 3.5ملليغراا (برتاوح  5:1-2:1طقـع أدوات
(وزن/دجع)) من احمللول الدارئ  Kitأو طقع أدوات Sbeadex maxi
 plant kitعلى سملاا KingFisher
 GH plusمع Homex 6
RNeasy Plant Mini

96

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

طريقة الكشف

مالضظات بشأن التحقق من الصحة

 RT-PCRيف الوقــــــــــت حتليا خصائص األدا كما ألوراق البندورت
احلقيقي:
احلساسىية التحليليىة :تركيـز فـريودات  Pospiviroidواستقائيـة (مركّبـات
فحــــــــــص  ،GenPospiم بطة) يف عصارت الورقة تبعاث ألسوا النبات
 Botermansوآخـــــــرون،
جــرى التحقــا مــن معــدالت اســتك ار تصــا إىل  25لـــ ،Brugmansia,
()2013
،Petunia،Nematanthus,،Dahlia،Cestrum
،Calibrachoa
 Streptosolen jamesonii،Solanum jasminoidesجتــدر مالدملــة أن
بالنسبة ملصفوفة  S. jamesonii S. jasminoides ،Calibrachoa,شوهدت
تأميريات على يفيف يزيد على  .100يبدو أن بالنسـبة لـبعض احملاصـيا،
م ا  ،Dahliaفرتت الصيف هي الفـرتت املناسـبة فقـط إلجـرا اختبـار (ةكـن
الركون إليه) ()Naktuinbouw, 2012a
 RT-PCRيف الوقــــــــــت حتليا خصائص األدا كما ألوراق البندورت
احلقيقي:
احلساسىىية التحليليىىة :تركيــز فــريودات  Pospiviroidواستقائيــة (مركّبــات
 Boonhamوآخــــــــرون ،م بطة) يف عصارت الورقة تبعاث ألسوا النبات
()2004
جــرى التحقــا مــن معــدالت اســتك ار تصــا إىل  25لـــ ،Brugmansia,
S. jamesonii ،S. jasminoides ،Petunia، Dahlia ،Calibrachoa
الدــــــظ أن بالنســــــبة ملصــــــفوفة ،S. jasminoides ،Calibrachoa,
 S. jamesoniiشــوهدت تــأميريات علــى يفيــف يزيــد علــى  100يبــدو أن
بالنسبة لـبعض احملاصـيا ،م ـا  ،Dahliaفـرتت الصـيف هـي فقـط الفـرتت
املناسبة إلجرا اختبار (ةكن الركون إليه) ()Naktuinbouw, 2012b
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املصفوفة

ضجم العينة

أوراق بنــدورت وأوراق  1ــراا اوراق أو
ودرســـــات وبـــــذور درسات بطاطـا أو
بطاطـــــا ،وأســـــوا دمغـــــات أوراق
سباتـــــات الزينـــــة علــــى أ شــــية
سايلون
(أوراق)

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

إعداد العينة

استخراج احلمض النووي

طريقة الكشف

مالضظات بشأن التحقق من الصحة

 10ملليغــراا (بــرتاوح  1:10-1طــرق مباشــرت (دم ـ األسســجة) ،أو  RT-PCRيف الوقــــــــــت ضىىد الكشىىف عىىن :الكشــف عمــا يصــا  10,000مــرت يفيــف ألوراق
(وزن/دجع)) مع دارئ الفوسفات طقـع أدوات  RNeasy Plant Miniاحلقيقي:
 S. jasminoidesمصابة يف أوراق سليمة لـ  jasminoidesوللبندورت
 Kitأو طقــع أدوات عــزل احلمــض
)(PBSمع Homex 6
 Bertoliniوآخـــــــــرون ،ا صوصية التحليلية :الكشف عن  PSTVd CLVdوTCDVd
النووي الرييب كيت ()Mo Bio
()2010
االنتقائية  :ال تأميري على أوراق البطاطا أو درساتها أو بذور البندورت
قابلية التكرار وقابلية اإلعىاد  100 :يف املائـة (اختبـار دلقـة شـاركت فيـه
ميالمية خمتربات)
كاست احلساسية التشخيصـية  100يف املائـة ،وكاسـت خصوصـية التشـخيص
100يف املائــة والدقــة النســبية مقارســة بطريقــة الــتهجني اجلزيئــي (Murcia
وآخرون  100 )2009يف املائة .وأجري التحقـا مـن صـحة االختبـار علـى
 208عينــات دقليــة ألصــناا  S. jasminoidesو Brugmansia spp.و
 Datura sppو Petunia sppو  Dendrathema sppوبطاطا وبندورت .من بني
العينات الـ  ،208كاست  43إجيابية صحيحة و 150سلبية صحيحة بكا من
الطريقتني .كاست  15عينة إجيابية زائفـة بـالتهجني الـذي كشـف فيـه عـن
) (TASVdوفــريود Citrus
فــريود Tomato apical stunt viroid
. (CEVd) exocortis viroid
مل تكن هناك عينات سلبية زائفة

 1ألن تركيز الفريود يف مادت االختبار األصلية ري معروا ،لبعض الفحوص يعرب عن دد الكشف (احلساسية) كقيمة سسبية  .تعترب عصارت ورقة ري خمففة مصابة  100يف املائة (بنسبة  1راا مادت أوراق 3 :ملليغرا دارى ) .جـرى حتديـد احلـد النسـيب للكشـف عـن طريـا
اختبار مثاسية خمففات تسلسلية لعصارت ورقة مصابة يف عصارت ورقة سليمة .يعرا احلد النسيب للكشف كمتوسط أدسى معدل إصابة سسيب لكا خالصة اليزال من املمكن الكشف عنها (دورت دد ( )Ctتقا عن  ،)32وأضيفت ميالمية احنرافـات معياريـة إلعطـا قيـا حمـافظ مـع
يقني  99.7يف املائة ( Botermans et alوآخرون .)2013
 2الطرق ال الث ،االرحتال الكهربائي اهلالمي البولي األكريالميدي الَعكسِي  R-PAGEو تفاعا البلمرت التسلسلي باستخداا إسزيع النس العكسي  RT-PCRمن خطوتني ،باستخداا بادئات  Shamloulوآخرون )1997( ،قورستا يف اختبار دلقة دولي.)Jeffries and James, 2005 ( .

Page 38 of 39

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكول

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

التشخيصي 7

تاريخ املطبوع

هذا ليس جز اث رئيسياث من املعيار
 -03 2007أضافت الدورت ال اسية هليئة تدابري الصحة النباتية موضو لربسامج العما

()(06-002

 -112012راجع فريا اخلربا املعين بربوتوكوالت التشخيص مسودت الربوتوكول
 -03 2013وافقت جلنة املعايري بقرار إلكرتوسي إىل مشاورت األع ا
)(2013_eSC_May_10

 -07 2013اسعقاد مشاورت األع ا
 -07 2014استعر

فريا اخلربا املعين بربوتوكوالت التشخيص مسودت الربوتوكول

 -09 2014وافا فريا اخلربا املعين بربوتوكوالت التشخيص بقرار إلكرتوسي إىل جلنة املعايري للموافقة عليها العتمادها
)(2014_eTPDP_September_01

 -11 2014وافقت جلنة املعايري عليها بقرار إلكرتوسي إىل فرتت اإلخطار لربوتوكول التشخيص
)(2014_eSC_Nov_13
 -12 2014فرتت اإلخطار

 -01 2015اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص سيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية (مل تتلا أي اعرتاضات رمسية)
املعيار الدولي رقم  27امللحق  7فريود درسة البطاطا املغزلية ( .)2016روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،الفاو
 07-2015أدرجت أماسة االتفاقية التعديالت التحريرية و ريت شكا املعايري بعد إلغـا اإلجـرا املعيـاري مـن الـدورت
العاشرت للهيئة ()2015
 05-2016اعتمدت جلنة املعايري التنقيح التقين لربوتوكول التشخيص هذا فيما خيـص تسلسـا بادئـة ال ـبط الـداخلي
 COX-Fمتاشـــــيا مـــــع املرجـــــع الـــــوارد يف املؤلفـــــات العلميـــــة املقـــــدا ( Wellerوآخـــــرون)2000 ،
(القســـع  RT-PCR 2-4-3-3يف الوقـــت احلقيقـــي باســـتخداا بادئـــات  Boonhamوآخـــرين () )2004
( .)2016_eSC_May_15وأخـذ فريـا اخلـربا املعـين بربوتوكـوالت التشـخيص علمـاث بالتسلسـلني يف النسـخة
السابقة لربوتوكول التشخيص وبالتسلسا احلالي حبسب عما  Wellerوآخرين.
كان آخر تعديا لتاري املطبو يف .2016-2005
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