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 -1معلومات عن اآلفة
يت سبب فطر النخر اهلندي  Tilletia indica Mitraمبرض "خنر كارنال" الذي يعرف أي ضا با سم النخر اجلزئي ألنواع
القمح .وقد مت وصف خنر كارنال للمرة األوىل يف كارنال باهلند عام  .1931وينتشر هذا املمرض على نطاق واسع يف مناطق
من جنوب آسيا وجنوب غرب آسيا (وزارة الزراعة األمريكية2007 ،؛  .)1987 ،Wieseكما قد مت رصده يف بعض مناطق
الواليات املتحدة واملكسيك وجنوب أفريقيا ( Crousوآخرون2001 ،؛ .)1996 ،Fuentes-Davila
وت شمل عوائله كال من القمح ال شائع والقمح القا سي وهجني القمح ال شائع وال شيلم .إنّ ال سجالت املتعلقة بهجني القمح
الشخخخائع والشخخخيلم قليلة ،غري أن أنواع الشخخخيلم قد أثبتت قابليتها ألن تكون من عوائل تلك اآلفة ( Sansfordوآخرون،
 .)2008وقد ثبت أن فطر النخر اهلندي  T. indicaي صيب أنواعا أخرى من األع شاب حتت ظروف البيوت الزجاجية،
إال أنه مل يكتشف قط يف الظروف احلقلية لدى تلك العوائل البديلة ( Inmanوآخرون.)2003 ،
إن فطر النخر اهلندي  T. indicaعبارة عن ممرض مفحّم يصخخيب الزهريات .وتصخخاب البذور من خالل الطرف اجلنيين
للب وينمو الفطر داخل القشخخرة حيث ينتج كتلة سخخهلة التفتيت من البوغات النهائية ذات اللون األسخخود الضخخارب إىل
البين .وحني تكون كتل البوغات نضخخرة ،تفوح منها رائحة نتنة فاسخخدة شخخبيهة برائحة السخخمك (الرتميثيالمني) .وعلى
عكس املفحمات العامة ،فليس من االعتيادي أن تكون كل البذور املوجودة على إحدى آذان العائل أن تكون مصابة بخ T.
 ،indicaكما أن الرؤوس ذات البذور املصابة ال ختتلف من حيث مظهرها عن الرؤوس السليمة (الشكل  .)1وعادة ما يتم
ا ستعمار البذور ب شكل جزئي فقط فتظهر عليها درجات متفاوتة من اإل صابة (ال شكل  .)2وبالتالي فإنه من ال صعب جدا
اكتشخخاف املرض يف احلقل .وال تظهر األعراض عادة للعني اجملردة إال بعد احلصخخاد ،إال إذا كانت مسخختويات اإلصخخابة
عالية.
ويؤدي فطر النخر اهلندي  T. indicaأيضا إىل تراجع نوعية احلبة من خالل إفساد لونها وإكساب رائحة كريهة للحبة
وللمنتجات املصنوعة منها .كما أنه يسبب اخنفاضا طفيفا يف احملصول .وعموما فإن القمح الشائع الذي حيتوي على ما
يخخزيخخد عخخن  3يف املخخائخخة مخخن الخخلخخب املخخفخخحخخم ،يخخعخختخخرب غخخري مخخؤهخخل لخخالسخخخخخختخخهخخال الخخبشخخخخخخري
(.)1996 ،Fuentes-Davila
هنا أنواع أخرى من النخريات اليت قد حيصخل التباس بينها وبني فطر النخر اهلندي  ،T. indicaوهي توجد عادة يف
احلبوب أو البذور احملصخخخودة ،وهي تشخخخمل خنر ( Walkeriوهو ممرض يصخخخيب الزوان املعمّر والزوان اإليطالي) و T.
( Horridaوهو ممرض يصخخخخيخخب أنواع األرز) و( T. ehrhartaeوهو ممرض لعشخخخخبخخة .)Ehrharta calycina
ويف أسخخخرتاليا وُجد أن كال من خنرييت  T. walkeriو T. ehrhartaeتلوثان البذور احملصخخخودة للقمح الشخخخائع .ويوجد
 T. walkeriو T. Horridaيف الواليات املتحدة األمريكية ويتم رصخخدهما يف البذور احملصخخودة للقمح الشخخائع ال سخخيما يف
املواقع اليت تزرع فيها أنواع األرز وأنواع الزوان مداورة مع القمح ال شائع (1998 ،Castlebury؛  Castleburyو،Carris
1999؛  Pascoeوآخرون .)2005 ،وبسخخخبب تشخخخابه هذه املمرضخخخات من حيث السخخخمات املظهرية فمن األهمية مبكان
حتديدها بدقة.
املعلومات التصنيفية
-2
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االسم :فطر النخر اهلندي
املرادفات:
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1931 ،Tilletia indica Mitra

1941 ،Neovossia indica (Mitra) Mundkur

ا ملو قع ا لتصنننن ن ي في ،Eukaryota :ف طريخخات،Basidiomycota ،
،Exobasidiomycetes
،Ustilaginomycotina
Tilletiaceae Tilletiales ،Exobasidiomycetidae
االسم الشائع :خنر كارنال أو النخر اجلزئي
املرجعية :بنك الفطريات
-3

MycoBank 267835

الكشف

يصف املخطط التشخيصي لفطر النخر اهلندي  T. indicaكما هو مبني يف الشكل  ،3إجراءات رصد البوغات النهائية يف
بذور أو حبوب العوائل .ويتم فحص عينات عن البذور أو احلبوب بصريا لتفقد أيّ خنر قد يكون موجودا يف اللب (القسم
 .)1-3وإذا ما مت الكشخخخخف عن لب منخور ،ميكن إزالة البوغات النهائية وحتديد وجود فطر النخر اهلندي T. indica
بناء على مظهره (القسم .)1-4
حبال مل يكت شف أي لب منخور يف العينة ،ميكن البحث عن بوغات نهائية فيها عرب ا ستخدام اختبار الغ سل باملنخل
بناء على احلجم على  3عينات فرعية (القسخخخم  .)2-3غري أن مثل هذا االختبار قد ال مييز بني احلبوب املصخخخابة فعال
وبني احلبوب امللوثة بالبوغات النهائية على سخخطح البذرة .ويف حال مل تكتشخخف أي بوغات النهائية بعد اختبار الغسخخل
باملنخل ،فإن نتيجة تشخيص العينة تعترب سلبية .أما إذا مت الكشف عن البوغات النهائية ،فإن عدد البوغات النهائية
املكتشف سوف حيدد أية طريقة ميكن أن تستخدم لتحديد ماهيتها:
 ففي حال مت الكشخخف عن  10بوغات نهائية أو أكثر ،تقضخخي اخلطوة األوىل بتحديد نوع تلك البوغات (القسخخم
 )1-4بناء على مظهرها .وإذا دعت احلاجة إىل مزيد من التأكد ،تقضخخخخي اخلطوة التالية إما بعزل البوغات
النهائية وإنباتها (الق سم  )1-2-4وتلي ذلك الربوتوكوالت اجلزيئية املو صوفة يف األق سام من  1-3-4إىل -3-4
 ،3وإما نزع البوغات النهائية (الق سم  )3-2-4ويلي ذلك تفاعل أنزيم البلمرة املت سل سل املبا شر على البوغات
الخخخنخخخهخخخائخخخيخخخة الخخخفخخخرديخخخة (الخخخقسخخخخخخخم ( .)4-3-4راجخخخع األقسخخخخخخخام أ و ب و ج
يف الشكل .)3
 يف حخخال اكتشخخخخفخخت أقخخل من  10بوغخخات نهخخائيخخة ،من أجخخل التمييز الخخدقيق بني فطر النخر اهلنخخدي
 T. indicaواألصخخناف املشخخابهة له ،يسخختحسخخن تكرار اختبار الغسخخل باملنخل بناء على احلجم ،على عينات
فرعية جديدة .وميكن للحد املعتمد للكشف أن يكون أو أن ال يكون هو نفسه احلد النظامي.
يف هذا الربوتوكول التشخيصي ،مت وصف الطرق (مبا يف ذلك األمساء التجارية) حبسب ما نشرت كونها حتدد امل ستوى
األصلي للحساسية أو اخلصوصية أو لقابلية التناسل.
 1-3فحص البذور/احلبوب
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ال تعترب املعاينة الب صرية املبا شرة للبّ املنخور أو للبوغات النهائية اليت تلوث سطح البذور أو احلبوب أ سلوبا موثوقا به
لغايات ال صحة النباتية .إال أنه قد يتم ك شف اللب املنخور بالعني اجملردة إىل جانب ا ستعمال اجملهر املنخفض الطاقة
(تكبري من  10إىل  40مرة) .ويسخختند هذا الربوتوكول إىل دراسخخة عينة زنتها كيلوغرام واحد من البذور أو احلبوب؛ حيث
جيب التحقق من العينة كلها حبثا عن اللب املنخور (الشخخخكل  )2أو بذور النجيليات (على سخخخبيل املثال أنواع الزوان).
ويتم تسجيل األعراض املكتشفة ووجود بذور النجيليات األخرى.
حبال وجود لب منخور ،ميكن إجراء تشخخخيص إجيابي على أسخخاس املظهر اخلارجي للبوغات النهائية .وجيب وضخخع
شرائح جمهرية للبوغات النهائية ووصف شكل تلك البوغات النهائية .وإذا ما تطابق مظهر البوغات النهائية مع اإلصابة
بفطر النخر اهلندي ( T. indicaراجع القسم  1-4واألشكال  )8-4ميكن التوصل إىل تشخيص إجيابي.
للمساعدة على رؤية األعراض بصورة أوضح ،ميكن نقع اللب يف هيدروكسيد الصوديوم بنسبة  0.2يف املائة ملدة  24ساعة
على حرارة  20درجة مئوية إذ أن ذلك كفيل بتبييض ال سويداء بلطف وجعل اإل صابة امل سودّة تربز ب شكل وا ضح جدا.
وهذه العملية مفيدة بشكل خاص مع البذور املعاجلة كيميائيا حيث ميكن لألصباغ امللونة أن ختفي األعراض (Agarwal
و1992 ،Mathur؛  Mathurو .)1993 ،Cunferويف حالة اإلصابة الشديدة والتلوث ،ميكن رؤية البوغات النهائية على
سطح البذور ( Mathurو.)1993،Cunfer
حني ال يوجد أي لب منخور ميكن االسخختعانة باختبار الغسخخل باملنخل القائم على احلجم (القسخخم  )2-3من أجل حتديد
ما إذا كان فطر النخر اهل ندي  T. indicaموجودا أو غري موجود يف العي نة .يف حال عدم وجود لب منخور ،ميكن
االعتبار أن فطر النخر اهلندي  T. indicaغري موجود .أما إذا تبني أن بذورا من أنواع الزوان تلوث العينة فهنا احتمال
كبري باكتشاف  T. walkeriيف هذه العينة.
 2-3استخراج البوغات النهائية من البذور/احلبوب ،اختبار الغسل باملنخل القائم على احلجم
يعترب اختبار الغسخخخخل باملنخل القائم على احلجم طريقة موثوقة للكشخخخخف عن البوغات النهائية لفطر النخر اهلندي
 T. indicaيف عينة غري معاجلة من أنواع القمح الشخخائع أو القمح القاسخخي أو القمح القاسخخي املهجّن بالشخخيلم .ومن املهم
اختبار كمية باحلد األدنى مكونة من  3عينات فرعية مكررة تزن الواحدة منها  50غراما لضخخخمان الكشخخخف عن البوغات
النهائية ،يف حال كانت موجودة يف العينة (راجع اجلدول  1لالطالع على عدد العينات املطلوبة لك شف األعداد املختلفة
من البوغات النهائية) .يعترب هذا األسخخلوب فعاال بنسخخبة  82يف املائة باملتوسخخط من حيث اسخختخالص البوغات كما أن
الخخفخخحخخص اجملخخهخخري يخختخخطخخلخخب عخخادة بضخخخخخخع شخخخخخخرائخخح فخخقخخط لخخكخخل عخخيخخنخخة زنخخة  50غخخرامخخا.
ويرد يف ما يلي وصخخف هلذا األسخخلوب وهنا املزيد من التفاصخخيل املتاحة من قبل  Inmanوآخرين ( ،)2003وPeterson
وآخرين ( )2000و Wrightوآخرين ( .)2003وقد يكون احلد املعتمد للكشف أو ال يكون هو نفسه احلد النظامي.
من املهم نقع مجيع املعدات قبل اسخخخختخدامها ملدة  15دقيقة يف حملول للتبييض ( 1.6يف املائة من العنصخخخخر النشخخخخط
هليبوكلوريت الصخخخوديوم) من أجل القضخخخاء على احتمال اإلجيابيات الكاذبة جراء انتقال التلوث من العينات السخخخابقة.
يقتل حملول التبييض البوغات النهائية وجيعلها تبدو شخخفافة مقارنة مبظهرها االعتيادي الداكن واملصخخطب  .ويتم شخخطف
مجيع املعدات مباء الصنبور بعد نقعها.
يتم وضخخخخع العينة ،وهي عبارة عن  50غراما من البذور غري املعاجلة ،يف حوجلة إيرلنماير ( 250مل) مع  100مل من
حملول توين  20املائي بنسخخبة  0.01يف املائة .ومن ثم توضخخع العينة على اآللة اهلزازة ملدة  3دقائق بسخخرعة  200دورة يف
الدقيقة من أجل حترير البوغات النهائية فتسخخكب يف منخل قياس  53ميكرونا على منخل قياس  20ميكرونا داخل قمع
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الصفحة  5من 29

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

الربوتوكول التشخيصي 2014 :4

موضخخوع على حوجلة أخرى ( 500مل) .ثم يتم شخخطف احلوجلة اليت حتتوي على العينة مرتني بواسخخطة  50مل تقريبا
من ماء ال صنبور املعقم يف كل من املرتني مع سكب ماء ال شطف على العينة القابعة يف املنخل .ويتم غ سل العينة بوا سطة
مياه ال صنبور املعقمة ( 300-200مل) با ستخدام زجاجة شافطة ل ضمان اإلزالة اجليدة للبوغات النهائية عن البذور .وتتم
إزالة العينة واملنخل قياس  53ميكرونا .وتتم إمالة املنخل قياس  20ميكرونا بزاوية  45درجة ،وذلك باسخخختخدام زجاجة
شافطة مملوءة مباء ال صنبور املعقم ،ويتم غ سل الفلذ املوجودة على املنخل من أعلى إىل أ سفل حبركة جانبية كا سحة إىل
الوراء وإىل األمام .تؤدي هذه العملية إىل غ سل كل البوغات النهائية امل ستخل صة من العينة يف اجلزء ال سفلي من املنخل.
ومن ثم يتم غسخخل البوغات النهائية والفلذ يف أنبوب خمروطي للطرد املركزي سخخعة  15مل .ومن املهم أن يتم اسخختخدام
أنابيب البوليربوبيلني مبا أن البوغات النهائية تلتصق جبوانب أنابيب البوليكربونات ما يؤدي إىل نتائج مغلوطة .وجيب
تكرار هذه اخلطوات إىل أن يبدو منخل الخخخ خ 20ميكرونا نظيفا .وستكون الكمية النهائية املوجودة يف األنبوب قريبة من 8
مخخل .وإذا لزم األمر ،ميكن فحص املنخخخل قيخخاس  20ميكرونخخا حتخخت جمهر منخفض الطخخاقخخة للتحقق من البوغخخات
النهائية املرتسبة.
خيضع املزيج املستعلق الناتج عن العملية إىل الطرد املركزي بقوة  g 1000لثالث دقائق من أجل مجع البوغات النهائية،
مبا أن تلك األخرية هي أكثر كثافة من معظم الفلذ املسخخختخلصخخخة من عملية االختبار بالغسخخخل .أما املعادلة املسخخختخدمة
حلسخخاب القوة الطاردة املركزية النسخخبية (ق.ط.ن )g( ).بناء على عدد الدورات يف الدقيقة هي ق.ط.ن 1.12 =.ق.أقصخخى
(ق.ط.ن ²)100/.حيث أن " ق.أقصخخخى" يعين القطر األقصخخخى (باملليمرتات) من مركز الدوران إىل أسخخخفل أنبوب الطرد
املركزي .تتم إزالة املادة الطافية بعناية من دون تعكري املادة املرتسبة ،وذلك باستخدام ماصة باستري جديدة قابلة للرمي.
وميكن بعد ذلك فحص الرتسخخخخبات حتت اجملهر .وإذا كانت الرتسخخخخبات مسيكة جدا ،ميكن إضخخخخافة املاء لتخفيف
املستعلق ،وحتريك املستعلق بواسطة طرف املاصة لضمان احلصول على مستعلق متجانس قبل الفحص حتت اجملهر.
يتم وضخخع كامل ترسخخبات املسخختعلق بكميات منفصخخلة حبجم  20ميكرولرتا للكمية الواحدة ،على شخخرحية جمهر وتغطى
ب ساترة .يتم فحص ال شرائح با ستخدام جمهر اجملال امل ضيء بقدرة تكبري ترتاوح بني  20و 40مرة .ومن املهم درا سة كل
مليمرت مربع من املسخخخختعلق على الشخخخخرحية حبثا عن وجود بوغات نهائية .وإذا مت العثور على البوغات النهائية ،يتم
تسجيل مساتها املظهرية (مثل احلجم واللون والزخرفة) وعدد البوغات النهائية املوجودة على كل شرحية.
اجلدول  -1عدد العينات الفرعية املكررة زنة  50غراما املطلوبة لكشخخخف املسخخختويات املختلفة من التلوث مع مسخخختويات
حمددة من املوثوقية ،مع افرتاض توزيع متساوٍ للبوغات النهائية ( Petersonوآخرون.)2000 ،
عدد العينات املكررة املطلوبة لكشف البوغات النهائية بناء على مستوى الثقة
(نسبة مئوية)
مسخخخختوى التلوث (عدد البوغات
النهخخائيخخة لكخخل عينخخة زنخخة
 50غراما)
1
الصفحة  6من 29

 99يف املائة

 99.9يف املائة

 99.99يف املائة

3

5

6
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكول التشخيصي

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

2

2

3

4

5

1

1

1

2014 :4

حتديد هوية الفطر
-4
يسخخخختند حتديد فطر النخر اهلندي  T. indicaإما على (أ) األعراض الظاهرة على اللب وعلى مظهر البوغات النهائية،
وإما على (ب) املظهر اخلارجي للبوغات النهائية والك شف عن الت سل سل الفريد للحمض النووي بوا سطة إحدى تقنيات
تفاعل البلمرة املتسلسل (أنظر الشكل .)3
 1-4مظهر البوغات النهائية
عندما يتم العثور على بوغات نهائية مشخخخخبوهة يف اختبار الغسخخخخل باملنخل ،ميكن إعادة فحص اللب يف كل من العينة
الفرعية (أو العينات الفرعية) املغسخخخولة ومن العينة األم حبثا عن أعراض .وإذا ما مت العثور على أعراض ،ينبغي التثبت
منها عن طريق الفحص اجملهري للبوغات النهائية .وينبغي أيضخخخخا فحص أي بذور عشخخخخبية توجد يف العينة حبثا عن
إشخخخارات إىل اإلصخخخابة بالنخر ،وإذا ما وجدت فيجب فحص البوغات النهائية املرتبطة بها حتت اجملهر .وإذا وجدت
البوغات النهائية نف سها يف اللب املنخور لدى اختبار الغ سل باملنخل ،فيمكن إجراء الت شخيص .وإذا مل يتم العثور على
أي لب منخور يف العينة األكرب ،في ستح سن ممار سة أحد االختبارات اجلزيئية (األق سام  1-3-4إىل  )4-3-4من أجل
التحديد.
يسخخرد اجلدول  2اخلصخخائص املظهرية للبوغات النهائية لفطر النخر اهلندي  T. indicaوكذلك البوغات النهائية ألنواع
النخريات الشخخخائعة اليت ميكن العثور عليها يف شخخخحنات البذور أو احلبوب واليت قد يظن خطأ أنها فطر النخر اهلندي
.T. indica
 1-1-4التحديد بناء على املظهر
يرتاوح شكل البوغات النهائية لفطر النخر اهلندي  T. indicaبني املستدير وشبه املستدير وأحيانا يكون له جزء خوطي
صخخخخغري (يوجد عادة على البوغات النهائية غري الناضخخخخجة ،ولكنه يوجد يف بعض األحيان على البوغات النهائية
الناضخخخخجة)؛ يبل قطر معظمها بني  22و 47ميكرونا ،ولكنه قد يكون أكرب من ذلك أحيانا إذ يصخخخخل إىل  64ميكرونا
(املتوسخخخخط هو ما بني  35و 41ميكرونا)؛ يرتاوح لونها بني الربتقالي الضخخخخارب إىل البين الشخخخخاحب وبني البين احملمر
الداكن؛ وتكون البوغات النهائية الناضخخخجة سخخخوداء وكامدة اللون (الشخخخكالن  4و )5؛ وهي مزخرفة بكثافة مع أشخخخوا
تتفاوت بني املروسخخخخة واحلادة وبني املبتورة وأحيانا مع أطراف منحنية يبل ارتفاعها بني  1.4و )7.0-( 5.0ميكرونا،
وهي تبدو من ال سطح إما كأ شوا فردية ( شوكاء بكثافة) وإما كنتؤات ضيقة متقاربة (خمية ال شكل) (ال شكالن  4و )5؛
ويكسو األشوا غشاء شفاف رقيق ( Carrisوآخرون2006 ،؛ . )1983،CMI
يرتاوح شخخكل اخلاليا العقيمة لفطر النخر اهلندي  T. indicaبني املسخختدير وشخخبه املسخختدير والدمعي .لونها بين مصخخفر
ويتفاوت حجمها بني  10و 28ميكرونا ×  48ميكرونا ،وتكون مع أو بدون ساق ق صرية ،وجوانبها مل ساء ت صل مساكتها
إىل  7ميكرونات وهي ذات صخخفائح .متيل اخلاليا العقيمة إىل أن تكون أقل شخخيوعا يف عمليات الغسخخل باملنخل (Carris
وآخرون2006 ،؛.)1983،CMI
إذا وجدت  10بوغات نهائية أو أكثر يف اختبار الغسخخخل باملنخل ،ميكن حينذا التثبت من السخخخمات املظهرية اليت مت
حتديدها .أما إذا اكتشخخخخف ما يقل عن  10بوغات نهائية ،فال يعوّل على السخخخخمات املظهرية بالكامل للتحديد املوثوق
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(منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتو سط .)2007 ،يف هذه احلالة من امل ستح سن تق سيم العينة عرب إعداد عينات
فرعية جديدة انطالقا من الكمية األصلية البالغة زنتها كيلوغراما واحدا واختبارها.
 2-1-4املقارنة من حيث املظهر مع األنواع األخرى لنخريات القمح
من أهم السخخمات املظهرية اليت متيز خنريات  T. indicaو T. walkeriو T. horridaو T. ehrhartaeهو حجم البوغة
النهائية (كمجموعة وكمتوسط) والزخرفة واللون (اجلدول 2؛ األشكال  4إىل  .)8وغالبا ما ختتلف التقارير املنشورة بشأن
حجم البوغات .ويتأثر حجم البوغة بالو سيط امل ستخدم وبعالجات الت سخني .فقد أظهر  Pascoeوآخرون ( )2005أنه يف
أسرتاليا تعترب كل من  T. walkeriو  T. ehrhartaeمن امللوثات الشائعة للقمح الشائع احملصود .ويف الواليات املتحدة،
فإن فطري  T. walkeriو T. horridaاملتشخخخخابهني من حيث املظهر والرتكيبة اجلينية هما من امللوثات املعروفة للقمح
ال شائع احمل صود ( Castleburyو1999 ،Carris؛  Cunferو1999،Castlebury؛  Smithوآخرون .)1996 ،وباإل ضافة
إىل أنواع النخريات املذكورة يف اجلدول  ،2قد حيصخخخخل التباس بني النخريات ذات البوغات املزدوجة وبني فطر النخر
اهلندي 1987 ،Durán( T. indica؛  Duránو1961 ،Fischer؛  Pimentelوآخرون .)1998 ،هذه األنواع أقل عرضخخة
ألن تكون من ملوثات من القمح الشخخخائع وهي تشخخخمل خنر ( Barclayana sensu latuيسخخخبب تفحم أنواع خمتلفة من
النجيليات ،مثل الدخن والعشخخخخب) ،وخنر عشخخخخبة احلب ،وخنر ( inolensعلى ،)Lachnagrostis filiformisوخنر
( rugisporaعلى  )Paspalumوخنر ( boutelouaeعلى  .)Bouteloua gracilisومل يتبني أن أ يا من هذه األنواع
املتشابهة من حيث الشكل ،تصيب بشكل طبيعي القمح الشائع.
وميكن تعزيز السمات الوسطى ل خ"سبني" البوغات النهائية عرب تبييض تلك البوغات يف هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 10
يف املائة ملدة  20-15دقيقة .وإذا لزم األمر ،ميكن بعد ذلك شطف البوغات النهائية مرتني يف املاء و صبغها بوا سطة زرقة
الرتيبان أو زرقة القطن يف الالكتوغليسرول مثال (الشكل .)8
 2-4عزل وإنبات البوغات النهائية
توجد حاليا طريقتان متاحتان للتأكد من هوية البوغات النهائية املكتشفة يف اختبار الغسل باملنخل (القسم  .)2-3فهنا
اإلجراء القياسي الستخالص البوغات النهائية عن الشرحية وحفز إنباتها (القسم  ،)1-2-4واإلجراء اجلديد الذي وضعه
 Tanوآخرون ( )2009والذي يتيح تنفيذ تفاعل البلمرة املتسخخخلسخخخل مباشخخخرة على بوغ نهائي واحد مرفوع عن الشخخخرحية
(القسم .)3-2-4
 1-2-4إنبات البوغات النهائية
إن فطر النخر اهلندي  T. indicaطفيلي اختياري .من أجل استنباته يتم نقع البوغات النهائية يف املاء وتعقيمها سطحيا
بسرعة ومن ثم إنباتها على شرائح من األجار املائي.
ميكن رفع البوغات النهائية عن الشخخرائح وعن السخخاترات عرب غسخخلها باملاء املقطر على املنخل قياس  20ميكرونا ومن ثم
وضعها يف أنبوب خمروطي نظيف ومعقم للطرد املركزي (كما يف القسم  .)2-3وجيب أن يكون احلجم قريبا من  5-3مل.
يتم حتضني األنابيب ليال على حرارة  21درجة مئوية لرتطيب البوغات النهائية وجعل امللوثات الفطرية والبكتريية أكثر
عر ضة للتعقيم ال سطحي الالحق .وبعد التح ضني خالل الليل يتم تر سيب البوغات النهائية بوا سطة الطرد املركزي بقوة
 g 1200ملدة  3دقائق.
ترفع املواد الطافية على السخخخخطح وتعقّم البوغات النهائية من خالل اسخخخختعالق الرتسخخخخب يف  5مل من مادة التبييض
( 0.3إىل  0.5يف املائة من العن صر الن شط هليبوكلوريت ال صوديوم) ،ويقلب األنبوب ب سرعة ثالث مرات وخي ضع للطرد
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املركزي بقوة  g 1200ملدة دقيقة واحدة .قد تقتل بعض البوغات النهائية إذا ما تعدى الوقت اإلمجالي الذي متضخخخيه يف
مادة التبييض ،الدقيقتني .وكبديل عن املعاجلة مبادة التبييض ،ميكن تعقيم البوغات النهائية سخخخطحيا ملدة  30دقيقة يف
 10-5من املياه احملم ضة واملكهربة .تعترب املياه احملم ضة واملكهربة فعالة يف التعقيم ال سطحي للبوغات ،ولكن باملقارنة
مع املعاجلة باملادة املبيضخخخة ملدة ترتاوح بني الدقيقة الواحدة والدقيقتني ،فهي حتفز إنبات البوغات النهائية بدال من أن
ختففه ( Bondeوآخرون .)1999 ،ثم يتم غسخخل البوغات النهائية مرتني عن طريق إزالة املواد الطافية وإعادة اسخختعالق
الرتسب يف  1مل من املاء املقطر املعقم وإجراء الطرد املركزي بقوة  g 1200ملدة  5دقائق.
يعاد ا ستعالق الرت سب يف  1مل من املاء املقطر املعقم وتو ضع  200ميكرولرت مطهرة من م ستعلق البوغات النهائية على 2
يف املائة من أجار املاء مع صفائح من امل ضادات احليوية ( )WA + Aلوحات وتن شر عليها بوا سطة أداة معقمة للمد .أما
املضادات احليوية املستخدمة فهي  60مل من البنسلني( G-ملح الطعام) و 200مل من سلفات السرتبتوميسني لكل لرت
من األجار (منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط .) 2007 ،يتم حتضني صفائح الخخخ  WA + Aعلى حرارة 21
درجة مئوية وتعرض لل ضوء مدة  12ساعة .ومن ثم ترت ال صفائح ملدة أيام قبل أن ختتم أو تو ضع داخل أكياس شفافة
من البولي إثيلني.
بعد انقضخخخخاء  7إىل  14يوما ،تنتج البوغات النهائية غري النائمة أفطورة حتمل  32إىل  128أو أكثر من البوغات البدائية
على طرفها .وتنتج هذه املسخخختعمرات بوغات ثانوية من نوعني عادة :النوع اخليطي الشخخخكل والنوع السخخخجقية الشخخخكل.
وميكن إنباتها من ثم مباشرة على وسائط صلبة (الشكل  )9أو على وسيط من املغذيات السائلة مثل مرق دكسرتوز البطاطا.
تقتطع كتل صخخغرية من األجار ( 1سخخم ×  1سخخم) حتمل بوغات نهائية أو مسخختعمرات منبتة وتعلق عند اجلانب السخخفلي
لغطاء طبق بيرتي حبيث يواجه البوغ النهائي املنبّت ،سخخطح املرق ،إذ يتيح ذلك للبوغات أن تنتشخخر على س خطح املرق.
ويتم حتضني األطباق على حرارة  21درجة مئوية مع تعريضها للضوء ملدة  12ساعة .وبعد يومني إىل  3أيام تنتج البوغات
البدائية الراقدة على سطح املرق أفطوريات صغرية يبل قطرها ما بني  0.5و 1.0سنتمرتا .ترفع كل أفطورة بوا سطة إبرة
تشخخخريح معقمة ،وتالمس ورق ترشخخخيح معقم إلزالة فائض املرق .ثم توضخخخع األفطورات يف قوارير مناسخخخبة (أنابيب للطرد
املركزي األ صغر سعة  1.5إىل  2.0مل) ال ستخراج احلمض النووي مبا شرة ،أو ختزن على حرارة  80درجة مئوية حتت
الصفر الستخراج احلمض النووي منها يف وقت الحق.
قد ال يكون إنبات البوغات النهائية لغايات االختبار اجلزيئي باألمر املمكن على الدوام ،كما حني تعاجل البذور بوا سطة
هيدروك سيد ال صوديوم كما يف حالة احلبوب املعاجلة بوا سطة مبيدات الفطريات .إن زيادة عدد العينات املكررة املنخولة
قد تؤدي إىل زيادة عدد البوغات النهائية املسخخختخلصخخخة وبالتالي عدد البوغات النهائية القابلة لإلنبات .قد متر البوغات
النهائية يف فرتة من السخخخكون ،ما ميكن أن يؤثر على اإلنبات ( Carrisوآخرون .)2006 ،وميكن حل هذه املشخخخكلة من
خالل تنفيذ تفاعل البلمرة املتسلسل مباشرة على البوغات النهائية الفردية (أنظر القسم .)4-3-4
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اجلدول  -2السخخخمات املظهرية للبوغات النهائية لنخريات  Tilletia indicaو Tilletia walkeriو Tilletia horridaو Tilletia ehrhartaeوما يرتبط بهذه األنواع
األربعة من عوائل
النوع

حجم البوغ
النهائي
(ميكرومرت)

حجم البوغ
النهائي
(املتوسط)
(ميكرومرت)

لون البوغ النهائي

شكل البوغ النهائي

(أ)T. indica

64-22

41-35

برتقالي بين شخخخاحب إىل بين
حممر داكن ،أما لون البوغات
الناضجة فبني األسود والكامد

من م ستدير إىل شبه
مستدير

غالف البوغ
النهائي

أشواك البوغ النهائي

العائل

موجود

 )7-( 5-1.4ميكرومرت
حني ينظر إليها من ال سطح تظهر نتؤات شائكة كثيفة أو
ضيقة متقاربة (ذات أشكال خمية دقيقة)
حني ينظر إليها من الوسخخخخط ،يظهر كفاف أملس وأكثر
اكتماال مبا أن األشخخخوا مرتبة بكثافة مع أطراف منحنية
أحيانا.

أنواع القمح املختلفة

(ب)T. walker

28–35

31-30

أصخخفر شخخاحب إىل بين حممر
داكن (وال يكون أبدا أسخخود أو
كامدا)

مستدير

موجود وميتخخد إىل
األطراف ،شخخفاف
إىل بين مصفر

 6-3ميكرومرتات
خشنة وخمية الشكل تقريبا.
نتؤات عريضة خمية الشكل ولكن ليس بصورة كاملة حني
ينظر إليها من السطح.
وحني ينظر إليها من الوسخخط يظهر جانبها غري سخخوي مع
ثغرات بني الشوكة واألخرى.

الزوان املعمر
والزوان اإليطالي

(ج)T. horrida

(ناضج أقل من
)25

28-24

بين كسخخخخت نائي من فاتح إىل
داكن وقد يكون شبه كامد

مسخخخختدير إىل شخخخخبه
مستدير

موجود وميتخخد إىل
أطراف األشخخوا ،
ما بني الشخخخخفاف
وامللوّن

 1.5إىل  3ميكرومرت
يكون عادة منحنيا ويظهر على شخخخخكل صخخخخفائح متعددة
األضالع حني ينظر إليها من السطح.

(د)T. ehrhartae

25-17

ال بيانات

بين زيتوني داكن جخخدا حني
يكون ناضخخجا .قد يكون كامدا
بسبب اسوداد الصفائح.

مسخخخختدير إىل شخخخخبه
مستدير

موجود ،ميتخخد إىل
قمة األشخخخخوا أو
حتى مخخا بعخخدهخخا
بقليل

 2.5 -1ميكرومرت
أشوا أسطوانية الشكل أو خمرزية نوعا ما.
حني ينظر إليها من ال سطح نادرا ما تكون خمية ال شكل.
ولديها صفائح عريضة وحادة متعددة األضالع.
حني ينظر إليها من الوسخخخخط يرتاوح الشخخخخكل بني املبتور
بشكل عريض أو املدور بشكل طفيف عند القمة.
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 2-2-4إنبات األنواع املشابهة من النخريات
لدى اسخختنبات ،ينتج خنرا  T. walkeriو T. indicaمسخختعمرات متشخخابهة جدا .على أجار دكسخخرتوز البطاطا ،وبعد
يوما على حرارة  19درجة مئوية والتعرض للضخخوء  12سخخاعة ،ينتج النوعان عادة مسخختعمرات قشخخرية غري منتظمة بطيئة
النمو يرتاوح لونها بني األبيض والقشخخخخدي ويبل قطرها تقريبا بني  4و 6مليمرتات (الشخخخخكل  .)9يف مقابل ذلك ،تنمو
اال ستنباتات امل شابهة لنخر  T. horridaبوترية أبطأ بكثري (ال يتعدى قطر امل ستعمرة الخخخخ خ  2إىل  3مليمرتات) ب سبب
احلرارة املثلى األعلى اليت تهصخخخخعا .وميكن لعزالت  T. horridaأن تنتج أيضخخخخا صخخخخبغا أرجوانيا ضخخخخاربا إىل احلمرة
(الشكل  ،)9على كل من أجار دكسرتوز البطاطا ومرقه..
14

 3-2-4استخالص البوغات النهائية فرادى
بعد تفحص البوغات النهائية وتسجيل مساتها املظهرية ترت الشرحية لكي جتف جيدا ،مع الساترة أو بدونها .وحني
تزال الساترة عنها ،توضع على الشرحية رأسا على عقب كي ميكن التحقق من وجود البوغات النهائية امللتصقة بها.
على شرحية أخرى ،تو ضع قطعة واحدة من ال ساترة ،مت احل صول عليها عرب تقطيعها إىل أجزاء صغرية ( 1 ×1ملم) 2
بعد أن يكون قد مت تعقيمها (التعقيم املوصخخخد على حرارة  121درجة مئوية ملدة  15دقيقة أو وضخخخعها يف فرن على حرارة
 170درجة مئوية ملدى ساعتني) .تو ضع قطرة من احلمض الدارئ الرتيس إثيلني ديامني ترتا أ سيتيك مبقدرا  1ميكرولرت
على تلك القطعة من ال ساترة .وحتت إما مركب أو جمهر للت شريح ،يتم رفع بوغ نهائي فردي واحد بوا سطة إبرة رفيعة
جدا وو ضعه يف القطرة ال صغرية للحمض الدارئ .وهكذا يتف شى البوغ النهائي يف القطرة .وبوا سطة الكالّب ،تو ضع قطعة
صغرية معقمة أخرى من الساتر فوقها حبيث تكون ما يشبه الشطرية .يتم سحق البوغ النهائي بواسطة الكالّب من أجل
الضغط على الساتر ومن ثم تنقل الشطرية الزجاجية إىل أنبوب لتفاعل البلمرة املتسلسل سعة  0.2مل .ويتم سحق الساتر
مرة أخرى بواسطة طرف املاصّة ( Tanوآخرون...)2009 ،
أما اإلجراءات اليت تعقب ذلك فموصوفة حتت القسم .1-4-3-4
3-4

التحديد اجلزيئي هلوية النخر

هنا عدد من أسخخخاليب الفحص اجلزيئي املتاحة لتحديد هوية فطر النخر اهلندي  .T. indicaميكن اسخخختخدام أي من
األسخخاليب املوصخخوفة أدناه ،ولكن من الضخخروري احلصخخول على مواد مرجعية (ضخخوابط إجيابية) من خرباء يف هذا اجملال
(راجع القسم ..)6
إن الربوتوكوالت الثالثة األوىل املوصوفة فيما يلي ناجعة غري أنها تعتمد على إنبات البوغات النهائية لكي يتم استخراج
ما يكفي من احلمض النووي من األفطورة املنتجة .قد يسخختغرق إنبات البوغات النهائية حتى  3أسخخابيع من الوقت .وقد
وجد  Petersonوآخرون ( )2000أن متوسط معدل إنبات البوغات النهائية يبل  55يف املائة ما خيفض بشدة من احتمال
حتديد البوغات النهائية بواسطة تلك األساليب الثالثة للفحص اجلزيئي .وقد مت وصف بروتوكول جزيئي رابع كذلك ال
يعتمد على إنبات البوغات النهائية.
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توجد فوارق تشخخخيصخخية ملحوظة بني كل من  T. indicaو T. walkeriو T. horridaعلى مسخختوى هضخخها النووي
املتقدري .فقد مت حتديد أشكال متعددة بني األنواع املختلفة بواسطة أساليب تفاعل البلمرة املتسلسل املختلفة ،مبا فيها
ذلك التضخيم العشوائي للحمض النووي املتعدد األشكال ،وتعدد األشكال لطول جزء القطع ،وتعدد األشكال لطول اجلزء
املضخخخخم ( Larocheوآخرون1998 ،؛  Pimentelوآخرون  .)1998يف املنطقتني  1و 2ملباعد النسخخخد الداخلي يف احلمض
النووي الرييب يوجد ما يزيد عن  98يف املائة من التشخخخابه بني تسخخخلسخخخلي  T. walkeriو Levy( T. indicaوآخرون،
 .)2001غري أنه ضمن املنطقة ملباعد النسد الداخلي  ،ITS1ينطوي  T. walkeriعلى موقع مهم تشخيصيا لقطع األنزيم
( )Sca1وهو غري موجود يف  T. indicaأو  T. horridaأو غريهما من األنواع املرتبطة بها ارتباطا وثيقا ( Levyوآخرون،
2001؛  Pimentelوآخرون .) 1998 ،ولقد أتاحت الفوارق يف ت سل سل احلمض النووي املتقدري ت صميم البادئات املرتبطة
باألنواع احملددة لكل من  T. indicaو  Frederick( T. walkeriوآخرون .)2000 ،ميكن اسخخخختخدام هذه البادئات يف
التحخخاليخخل التقليخخديخخة لتفخخاعخخل البلمرة املتسخخخخخلسخخخخخلخخة ،يف نظخخام  TaqManإىل جخخانخخب املسخخخخخبخخار
( Frederickوآخرون ،)2000 ،أو االختبار املتعدد املباشر بواسطة  5مسبارات ( Tanوآخرون.)2009 ،
1-3-4

حتليل أنزيم القطع ملنطقة ITS1

إن منطقة اجلينات املسخخختخدمة هي منطقة مباعد النسخخخد الداخلي جلينة احلمض النووي الرييب ( Pimentelوآخرون،
 .)1998يتضخخمن أمبليكون تفاعل البلمرة املتسخخلسخخل املنتج كال من منطقيت  ITS1و  ITS2واجلزء احملفوظ  .5.8Sوهذا
األمبليكون مكون تقريبا من  670زوجا أ سا سيا مبا يف ذلك ت سل سالت البادئات .أما األوليغونكليوتيدات امل ستخدمة لفطر
النخر اهلندي  T. indicaفهي:
البادئة األمامية

(5′-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3′) ITS1

البادئة العسكية  White( (5′-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3′) ITS4وآخرون.)1990 ،
يتم اسخخختخراج احلمض النووي من األفطورة .وهذا يتم إما عن طريق طحن األفطورة بواسخخخطة جرن ومدقة أو عرب وضخخخع
 0.1غرام تقريبا من األفطورة يف أنبوب معقم سخخخخعة  2مل للطرد املركزي األصخخخخغر ثلثه ممتلئ خبرزات زجاجية معقمة
حبجم  0.5ملم و 1مل من املياه الصخخخاحلة للتحاليل اجلزيئية .ويتم ختم هذا األنبوب بغطاء لوليب حيتوي حلقة مطاطية
وهزه يف خالط اخلرزات أو آلة  Lyser Tissueبربع طاقتها ملدة  5دقائق .ومن ثم ترت العينة املطحونة لتسرتيح مدة 30
ثانية وبعد ذلك يستخرج احلمض النووي منها بواسطة عدة خاصة باملخترب الستخراج احلمض النووي من الفطريات .ال
حاجة إىل تنظيف احلمض النووي .يتم ا ستخدام احلمض النووي امل ستخرج على الفور وحيفظ خالل الليل على حرارة 4
درجات مئوية أو خيزن على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر للفرتات األطول.
إن تفاعل البلمرة املتسلسل إلنتاج أمبليكون القطع يستخدم املزيج الرئيسي التالي (الرتكيز لكل  50ميكرولرتا من التفاعل
الوح يد) x 1 :دارئ ت فا عل البلمرة املتسخخخخلسخخخخخل (حيتوي على  1.5مللي مولر من كلور يد املغنيسخخخخيوم ( Applied
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( Applied

 0.2 ، 1))Biosystemsمللي مولر من كخخل  1.25 ،dNTPميكرولرت  5( AmpliTaqوحخخدات/ميكرولرت)
 0.5 ،1)Biosystemsميكرومرت لكل بادئة و 1ميكرولرت من احلمض النووي املسخخخختخرج .أما بارامرتات تدوير تفاعل
البلمرة املتسخخلسخخل فهي 94 :درجة مئوية لتغيري اخلاصخخيات الطبيعية لدقيقتني؛  30دورة من  94درجة مئوية ملدة دقيقة
واحدة 54 ،درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة و 72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة وخطوة متديد على حرارة  72درجة مئوية
ملدة  10دقائق.
7.3

مت قطع أمبليكون تفاعل البلمرة املتسخخلسخخل كما يلي :خليط القطع (الرتكيز لكل  20ميكرولرتا من التفاعل الوحيد):
ميكرولرت من املياه الصخخاحلة للتحاليل اجلزيئية 2.0 ،ميكرولرت من دارئ القطع ( 0.2 2 )Promegaميكرولرت من ألبومني
املصل البقري ( 10ميكروغرام/ميكرولرت) 0.5 ،ميكرولرت من أنزيم القطع (إما  Taq1وإما  Sca1عند  10وحدات/ميكرولرت)
( 2 )Promegaو 10.0ميكرولرت من حملول أمبليكون احلمض النووي النظيف حبسب ما أنتج آنفا (هض نووي أكثر من
 50نانوغراما/ميكرولرت) .يتم حت ضني هذه املزيج ملدة  3ساعات على حرارة  37درجة مئوية ومن ثم خيلط التفاعل برفق
بواسخخخطة االنقالب خالل التحضخخخني .ختزن املنتجات املقطوعة على  4درجات مئوية قبل تظهريها على اهلالم .وحني
تدعو احلاجة ،يتم حتميل  10ميكرولرتات من منتج التفاعل ويزود بعالمة مناسبة ويوضع على هالم بنسبة  2يف املائة.
تعترب نتيجة االختبار إجيابية لخ T. indicaحبال مت قطع عينات الفحص املضخمة بواسطة أنزيم القطع  Taq1لتعطي
منتجات (عند  60و 70و 110و 170و 260زوجا أساسيا) وحني ال يكون هنا أي قطع بواسطة  .Sca1يتم احلصول على
نتيجة إجيابية لخخخ T. walkeriحبال مت قطع عينات الفحص املضخمة بواسطة  Taq1لتعطي األجزاء اخلمسة نفسها كما
يف حالة  T. indicaولكن  Sca1يقطع املنتجات املضخمة ليعطي جزئني اثنني :أحدهما بخ  140زوجا أساسيا وثانيهما بخ
 520جزءا أسخخخخخخاسخخخخيخخا .ويف حخخال انبثقخخت املنتجخخات املضخخخخخمخخة عن  T. Horridaفخخإن  Taq1سخخخخينتج
 4أجزاء من احلمض النووي ( 60و 110و 150و 235زوجا أسخخاسخخيا) فيما ال ينتج  Sca1أي قطع .وتعطي األنواع األخرى
للنخريات أمناطا خمتلفة للقطع بواسطة هذين األنزميني أو األنزميات األخرى ( Pimentelوآخرون.)1998 ،
5

2-3-4

حتليل تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي باستخدام البادئات املرتبطة باألنواع احملددة

صخخمم هذا االختبار  Frederickوآخرون ( )2000باسخختخدام احلمض النووي املتقدري 3إلنتاج أمبليكون بخخخخخخ  414زوجا
أساسيا .أما األليغونكليوتيدات املستخدمة لخ  T. indicaفهي:
__________
 1إن ا ستخدام منتجات العالمة التجارية  Biosystemsيف هذا الربوتوكول الت شخي صي ال يعين أية موافقة عليها بهدف إق صاء منتجات أخرى قد تكون منا سبة هي أي ضا .وقد
أوردنا هذه املعلومة إلفادة مسخختخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشخخكل مصخخادقة من جانب هيئة تدابري الصخخحة النباتية على املواد الكيميائية و/أو الكاشخخفة و/أو املعدات الوارد
ذكرها .وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
 2إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Promegaيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يعين أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخرى قد تكون مناسبة هي أيضا .وقد أوردنا
هذه املعلومة إلفادة مسخختخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشخخكل مصخخادقة من جانب هيئة تدابري الصخخحة النباتية على املواد الكيميائية و/أو الكاشخخفة و/أو املعدات الوارد ذكرها.
وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
 3قدم  Ferreiraوزمالؤه إىل بنك اجلينات أرقام الدخول  AF218058و AF218059و .AF218060ال يتماثل هذا الت سل سل املتقدري كثريا مع ت سل سل احلمض النووي
املتقدري ل خ T. indicaذات رقم الدخول  :DQ993184إذ تبني نتائج  BLASTحوالي  30يف املائة من التماثل فقط .إن الرتكيبة األساسية حملتوى  ATيف احلمض النووي
املتقدري أعلى من حمتواه من  GCالذي يرتاوح عادة بني  30و 40يف املائة ( ،)1985 ،Kurtzmanغري أن حمتوى الخ ATيف التسلسالت الثالثة يف بنك اجلينات اليت قدمها
 Ferreiraوزمالؤه تبل  43.5يف املائة وهذا أدنى من حمتوى  56.55( GCيف املائة)( .ج) ال تسخخخختطيع البادئتان  TIN3/Tin4تضخخخخخيم احلمض النووي املتقدري لينتج
الصفحة  14من 29

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكول التشخيصي 2014 :4

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

البادئة األمامية )5′-CAA TGT TGG CGT GGC GC-3′( Tin 3
البادئة العكسية )5′-CAA CTC CAG TGA TGG CTC CG-3′( Tin 4
يتم استخراج احلمض النووي من األفطورة .وجيري ذلك عن طريق طحن أفطورة زنتها  0.5إىل  1.0غرام يف أنبوب للطرد
املركزي األصخخخغر سخخخعة  1.5مل مع دارئ لالحنالل ،ومن ثم طحنها مرة أخرى بواسخخخطة مدقة معقمة متصخخخلة مبثقاب
كهربائي .تضاف كمية أخرى قدرها  75ميكرولرتا من دارئ االحنالل قبل استخراج احلمض النووي بواسطة عدّة خاصة
باملخترب الستخراج احلمض النووي للفطريات .ال حاجة إىل تنظيف احلمض النووي .يستخدم احلمض النووي املستخرج
على الفور فيحتفظ به ليال على حرارة  4درجات مئوية ،أو خيزّن على حرارة  20درجة مئوية حتت الصخخخخفر للفرتات
األطول.
الوحيد)1:

يستعني تفاعل البلمرة املتسلسل هلذا االختبار باملزيج الرئيسي التالي (الرتكيز لكل  25ميكرولرتا من التفاعل
 xدارئ تفاعل البلمرة املتسخخخخلسخخخخل (حيتوي على  10مللي موالر من هض  ،Tris-HClو 50مللي موالر من كلوريد
البوتاسخخخخيوم (رقمه اهليدروجيين  ،)8.3و 1.5مللي موالر من كلوريد املغنيسخخخخيوم و 0.001يف املائة من (كتلة/حجم)
اجليالتني؛  dATPو dGTPو dCTPو dTTPكل من ها برتكيز  0.1ميكرومرت؛ و كل باد ئة برتكيز  0.1ميكرومرت؛
و 0.5وحدة من بوليمراز احلمض النووي AmpliTaq؛ و 0.1ميكرولرت من احلمض النووي املسخخختخرج الذي مت احلصخخخول
عليه بالطريقة املو صوفة آنفا .أما بارامرتات دورات تفاعل البلمرة املت سل سل فهي:تغيري اخلا صيات الطبيعية على حرارة
 94درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة؛ و 25دورة على حرارة  94درجة مئوية ل خ 15ثانية ،و 65درجة مئوية ل خ 15ثانية و72
درجة مئوية لخ 15ثانية وخطوة متديد على حرارة  72درجة مئوية لخ 6دقائق.
على النحو املطلوب ،يتم حتميل  10ميكرولرتات من ناتج التفاعل مع وضخخع عالمة مناسخخبة عليه واسخختعماله على  2يف
املائة من هالم األجاروز.
عند إجراء االختبار للكشف عن  ،T. walkeriيتم استبدال البادئة  Tin 3بخ خ 0.1ميكرولرت بالبادئة
) 25( TAA TGT TGG CGT GGC AT-3′ميكرومرتا) .وهذا ينتج أمبليكونا من  414زوجا أساسيا.

األمامية (5′- Tin11

تنتج الت فاعالت اإل جياب ية أمبليكو نا وا حدا من  414زو جا أسخخخخخاسخخخخ يا ل كل من فطر النخر اهل ندي
(البادئتان  ) Tin 4/Tin 3و( T. walkeriالبادئتان  .)Tin11/Tin4إذا كانت البادئتان اخلاصتان بخخخخخ  T. walkeriو T.
 indicaال تؤد يان إىل ن تائج إ جياب ية لعي نات االخت بار (ولكن إذا كا نت عي نات املراق بة اإل جياب ية للحمض النووي
إجيابية) ،فهذا يعين أن مسخخخختخرجات العينة تنتمي إىل أنواع أخرى من النخريات مثل  .T. horridaقد يتيح حتليل
أنزيم القطع لتحديد املزيد من األنواع انطالقا من تلك العينات إذا لزم األمر (القسم .)1-3-4
T. indica

من جهة أخرى ال ميكن التوصخخخل إىل أي تضخخخخيم انطالقا من احلمض النووي السخخخيئ النوعية .وميكن التحقق من ذلك
خالل اختبار مسخخختخرجات مع البادئتني العامتني ( ITS1و )ITS4املوصخخخوفتني يف القسخخخم  .1-3-4وإذا كانت العينات
__________
األمبليكون املرغوب حني تكون البادئات مستخلصة من احلمض النووي املتقدري املستخرج واملنقى لخخ خ .T. indicaوبالتالي فإن التسلسالت الثالثة املقدمة تشري إىل احلمض النووي
اجلينومي.
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حتتوي على هض نووي ذي نوعيخخة جيخخدة ،وبخخالتخخالي إذا مل تكن العينخخات املختربة تعود لخخخخخخخ خ  T. indicaأو
 T. walkeriبل ألنواع أخرى من النخريات ،فيمكن عندئذ إنتاج جمموعة واحدة (مكونة من حوالي  670زوجا أ سا سيا)
عندما توضخخع أمبليكونات تفاعل البلمرة املتسخخلسخخل على هالم األجاروز .وإذا اسخختمر التضخخخيم متعذرا فينبغي اسخختخراج
هض نووي جديد واختباره من جديد.
3-3-4

فحص تفاعل البلمرة املتسلسل باستخدام بادئات خاصة بأنواع حمددة ومسبار فلوري

صخخخخمم هذا االختبار  Frederickوآخرون ( )2000باسخخخختخدام احلمض النووي اجلينومي إلنتاج أمبليكون من  212زوجا
أساسيا .أما األليغونوكليوتيدات املستخدمة لخ T. indicaفهي:
البادئة األمامية

(5′-CAA TGT TGG CGT GGC GC-3′) Tin 3

البادئة العسكية

(5′-AGCTCCGCCTCAAGTTCCTC-3′) Tin 10

مسبار  :RTمسبار  10( TaqManميكرومرتات) (:)1Applied Biosystems

5′-(FAM label)-ATT CCC GGC

TTC GGC GTC ACT-(TAMRA quencher)-3′.

يتم استخراج احلمض النووي من األنسجة األفطورية كما هو موضح يف القسم .2-3-4
يسخخخختخدم تفاعل البلمرة املتسخخخخلسخخخخل هلذا االختبار املزيج التالي (الرتكيز لكل  25ميكرولرتا من التفاعل الوحيد:
 ،TaqManاملزيج الرئيسخخخخي العام  0.4 ،Universal Master Mixميكرومرت ألي من البادئات  Tin3/Tin10أو
 Tin11/Tin10و 4ميكرومرتات من امل سبار 12.5 ،نانوغراما من احلمض النووي اجلينومي لكل من االختبارين اخلا صني
بخ T. indicaو( T.walkeriالذي مت احلصول عليه وفقا للطريقة املوصوفة يف القسم  .)2-3-4أما بارامرتات دورات تفاعل
البلمرة املت سل سل فهي 50 :درجة مئوية ملدة دقيقتني ،و 95درجة مئوية ملدة  10دقائق ،و 34دورة على حرارة  95درجة
مئوية ملدة  15ثانية ،و 60درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.
×1

جيب اسخخخختعمال أنابيب التفاعل واألغطية اليت تتيح النظر من أجل التمكن من مراقبة حصخخخخول التضخخخخخيم يف الوقت
احلقيقي.
عند إجراء االختبار املتعلق بخخخخخخخ خ  ،T. walkeriتسخخخختبدل  Tin 3مبقدار  1.0ميكرولرت من البادئة األمامية
) 25( (5′-TAA TGT TGG CGT GGC AT-3′ميكرومرتا) ،ما ينتج أمبليكونا من  212زوجا أساسيا.

Tin11

يولخخد فطر النخر اهلنخخدي  T. indicaتضخخخخخيمخخا مع البخخادئتني  Tin 3/Tin 10وكخخذلخخك  T. walkeriمع البخخادئتني
 .Tin 11/Tin 10أما إذا مل تولّد أية من البادئتني تضخخخخخيما على الرغم من أن عينات املراقبة تتفاعل حبسخخخخب ما هو
متوقع ،فيعترب أن مسخخختخرجات العينة تنتمي إىل نوع آخر من النخريات مثل  T. horridaولدى إجراء االختبار املتعلق
بخ خ T. indicaمع حد للدورة بالنسبة إىل العينة يفوق الخ خ ،33تشري النتيجة إىل أنه سليب لخ خ T. indicaمن احملتمل جدا
أنه يتعلق بنوع آخر من النخريات .وباملثل ،لدى إجراء االختبار املتعلق بخ خ ،T. walkeriإذا كان حد الدورة يفوق الخ خ33
وكانت النتيجة سخخخلبية بالنسخخخبة إىل  T. walkeriفهنا أرجحية عالية بأنه يتعلق بنوع آخر من النخريات .وقد ميكن
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حتخخلخخيخخل أنخخزيخخم الخقخخطخخع مخخن حتخخديخخد املخخزيخخد مخخن األنخخواع انخخطخخالقخخا مخخن تخخلخخك الخخعخخيخخنخخات إذا لخخزم األمخخر
(القسم .)1-3-4
ال ميكن ألي تضخخخخيم أن ينجم عن احلمض النووي السخخخيئ النوعية .وميكن التحقق من ذلك عرب اختبار مسخخختخرجات
بواسخطة البادئتني العامتني (أي  ITS1و )ITS4املوصخوفتني يف القسخم  .1-3-4وإذا كانت العينات حتتوي هضخا نوويا
جيد النوعية ومل تشخخر عينات االختبار إىل وجود  T. indicaأو  T. walkeriبل إىل نوع آخر من النخريات فحينئذ ميكن
إنتاج جمموعة واحدة (حوالي  670زوجا أساسيا) مع استعمال أمبليكونات تفاعل البلمرة املتسلسل على هالم األجاروز.
ويف حال استمر التضخم متعذرا ،يتوجب استخراج هض نووي جديد واختباره من جديد.
تبيّن أن حدود احلساسية لكل من حتليلي  T. indicaو T. walkeriتضاهي  5بيكوغرامات من جممل احلمض النووي.
هذا الرتكيز ينتج م ستويات قابلة للر صد من الفلورة ( Frederickوآخرون .)2000 ،وقد اختربت صلة االختبارين بهذين
النوعني مقارنة حبمض نووي مسخختخرج من  T. barclayanaو Tilletia triticiو Tilletia laevisوTilletia controvers
و . Tilletia fuscaومل تخختضخخخخخخخخخم أيخخة مخخن تخخلخخك الخخعخخزالت يف أي مخخن االخخختخخبخخاريخخن احملخخدديخخن
لخ T. indicaأو  Frederick( T. walkeriوآخرون.)2000 ،
4-3-4

تفاعل البلمرة املتسلسل بالوقت احلقيقي على البوغات النهائية

صخخمّم هذا االختبار  Tanوآخرون ( )2009من أجل اسخخختخدام منطقة  ITSاليت تطرأ بني الوحدة النووية الفرعية الكبرية
والصخخخغرية للحمض النووي الرييب .وقد تبني أن أنواع النخريات تضخخخم منطقتني متفاوتتني (أي  ITS1و )ITS2تفصخخخل
بينهما جينة  5.8Sاحملفوظة للحمض النووي الرييب ( Levyوآخرون2001 ،؛  Tanو .)2006 ،Murrayوقد صخخخمم هذا
الربوتوكول من أجل تضخيم احلمض النووي اخلاص بالنخريات يف املقام األول ومن ثم استخدام تفاعل البلمرة املت سلسل
بالوقت احلقيقي واملسبارات الفلورية من أجل حتديد أنواع النخريات .وقد مت استهداف منطقة  ITS1يف احلمض النووي
الرييب من أجل تصخخميم االختبار املتعدد الطبقات؛ حتليل فلوري مخاسخخي الطبقات لتفاعل البلمرة املتسخخلسخخل من أجل
التحديد الوثيق ألنواع النخريات املرصودة يف احلبوب.
ي ضاف قا سم م ستخلص من خليط التفاعل إىل أنبوب تفاعل البلمرة املت سل سل (من الق سم  )3-2-4وباال ستعانة بطرف
املاصخخة نفسخخها يتم سخخحق الشخخطرية الزجاجية إىل أجزاء من أجل حترير مادة البوغ .ومن املهم احلرص على عدم جرح
أنبوب تفاعل البلمرة املتسلسل خالل عملية السحق.
1-4-3-4

تضخيم احلمض النووي للنخريات قبل االنتقال إىل تنفيذ تفاعل البلمرة املتسلسل بالوقت احلقيقي

ينفذ تضخيم احلمض النووي ألنواع النخريات املختلفة بواسطة البادئتني ،MK56
) Tan( tca tt-3′وآخرون )1996 ،و Tan( (5’-caa gag atc cgt tgt caa aag ttg-3′) Tilletia-Rو.)2006 ،Murray
تتم كل عملية لتفاعل البلمرة املتسخخخلسخخخل يف  20ميكرولرتا (تفاعل وحيد) حيتوي  1.5مللي مولر من كلوريد املغنيسخخخيوم
و 200ميكرومرت من كل من الديوكسينوكليوتيدات األربعة أي  dATPو dTTPو dCTPو dGTPو 0.5ميكرومرت من كل
(5’-gta ggt gaa cct gcg gaa gga
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من زوج البادئتني و 0.5وحدة من بوليمراز احلمض النووي  4 )Invitrogen( Taqو x 1مادة دارئة ( 50مللي مولر
(الرقم اهل يدروجيين  )9.0و 20مللي مولر من كلور يد الصخخخخوديوم و 1يف ا ملا ئة من الرتيتون  x-100و 0.1يف ا ملا ئة من
اجليالتني).
Tris

إن بارامرتات الدورات احلرارية هي كالتالي :دورة أولية على حرارة  95درجة مئوية ملدة  3دقائق؛ و 20دورة على
حرارة  94درجة مئوية ملدة  20ثانية ،و 63درجة مئوية ملدة  30ثانية و 72درجة مئوية ملدة  30ثانية مع خفض حرارة
التحمية بنسخخبة درجة مئوية واحدة عن كل دورة لخخخخخخ 5دورات إىل  59درجة مئوية وأخريا فرتة حتضخخني من  10دقائق
ودقيقة واحدة تباعا على حرارة  72درجة مئوية ومن ثم  4درجات مئوية.
ميكن ختزين املنتجات املقطوعة على حرارة  4درجات مئوية .يف حال تظهريها على اهلالم ،يتم حتميل  10ميكرولرتات
من ناتج التفاعل وتزويده بعالمة مناسخخخبة ووضخخخعه على  2يف املائة من هالم األجاروز .أما حجم اجلزء املتوقع فهو 260
زوجا أ سا سيا .غري أن هذا اجلزء لن يكون مرئيا يف حال نفذ تفاعل البلمرة املت سل سل على بوغ نهائي واحد إذ لن تكون
هنا كمية كافة من احلمض النووي املتاح.
2-4-3-4

اختبار تفاعل البلمرة املتسلسل الفلوري اخلماسي الطبقات بالوقت احلقيقي لغايات حتديد النوع

تنفذ اختبارات تفاعل البلمرة املتسخخلسخخل بالوقت احلقيقي بواسخخطة املسخخبارات الثنائية الوسخخم وبادئات األليغونوكليوتيد
(ا جلدول  )3للت فاعالت من  20ميكرولرتا دا خل أ ناب يب للطرد املركزي سخخخخ عة  0.1مل يف آ لة Rotor-Gene 6000
( .5)Qiagenيتكون املزيج اخلماسخخي الطبقات من  5 ،Bioline6( × ImmoBuffer1مللي مولر من كلوريد املغنيسخخيوم،
و 200ميكرومرت من كل من الديوك سينوكليوتيدات األربعة  dATPو dTTPو dCTPو dGTPووحدة واحدة من بوليمراز
احلمض النووي  6)Bioline( Immolaseو 0.2ميكرومرت و 0.4ميكرومرت و 0.9ميكرومرت من كل من املسبارات الثنائية
الوسم والبادئات األمامية األربع والبادئات العكسية األربع ،تباعا (اجلدول  .)3أما احلمض النووي النموذج فعبارة عن 1
ميكرولرت من ناتج تفاعل البلمرة املتسخخلسخخل من تضخخخيم تفاعل البلمرة املتسخخلسخخل للحمض النووي اخلاص بالنخريات
(القسم .)1-4-3-4
إن بارامرتات الدورات احلرارية عبارة عن دورة أولية على حرارة  95درجة مئوية ملدة  10دقائق تليها  40دورة من
درجة مئوية ملدة  15ثانية و 65درجة مئوية ملدة  60ثانية ،مع خفض حرارة التحمية بنسخخخخبة درجة مئوية واحدة لكل
دورة ،لخ خ 6دورات إىل  60درجة مئوية .يتم استعمال خيار تطبيع األنبوب الديناميكي من أجل حتديد اخللفية املتوسطة
94

__________
 4إن ا ستخدام منتجات العالمة التجارية  Invitrogenيف هذا الربوتوكول الت شخي صي ال يعين أية موافقة عليها بهدف إق صاء منتجات أخرى قد تكون منا سبة هي أي ضا .وقد
أوردنا هذه املعلومة إلفادة مسخختخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشخخكل مصخخادقة من جانب هيئة تدابري الصخخحة النباتية على املواد الكيميائية و/أو الكاشخخفة و/أو املعدات الوارد
ذكرها .وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
 5إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Qiagenيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يعين أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخرى قد تكون مناسبة هي أيضا .وقد أوردنا
هذه املعلومة إلفادة مسخختخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشخخكل مصخخادقة من جانب هيئة تدابري الصخخحة النباتية على املواد الكيميائية و/أو الكاشخخفة و/أو املعدات الوارد ذكرها.
وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
 6إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Biolineيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يعين أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخرى قد تكون مناسبة هي أيضا .وقد أوردنا
هذه املعلومة إلفادة مسخختخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشخخكل مصخخادقة من جانب هيئة تدابري الصخخحة النباتية على املواد الكيميائية و/أو الكاشخخفة و/أو املعدات الوارد ذكرها.
وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
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لكل عينة فردية قبل ابتداء عملية التضخخخخيم .تسخخخجل بيانات الفلورة على  5قنوات :أخضخخخر وأصخخخفر وبرتقالي وأهر
وقرمزي.
تراوحت ن سبة احل سا سية الختبار البوغات الفردية بني  10و 40يف املائة (أي من أ صل بوغات  T. indicaفقط  10إىل
 40يف املائة أدت إىل نتائج إجيابية من حيث تفاعل البلمرة املت سل سل) (Tanو .)2009 ،Wrightوتن شأ هذه احل سا سية
من عدد من األسباب مبا يف ذلك أن كل بوغات  T. indicaواحلبوب املنخورة جيب أن تعقم بشكل موصد مرتني ولذا قد
يكون قد طرأ احنالل على املادة الوراثية .وقد مت التحقق من خاصية املسبار اخلاص بخخخخ  T. indicaيف خليط من احلمض
النووي العائد لخ خ  T. indicaأو  T. walkeriأو  T. ehrhartaeأو  T. cariesبنسب ترتاوح بني  1:0.1بيكوغرام و0.1:1
بيكوغرام (يشخخار إىل نطاق الرتكيز املناسخخب من حتليل البوغات الفردية) .وقد مت اختبار خاصخخية البادئات فتبني أنها ال
تتفاعل مع األنواع األخرى من النخريات.
جيب توليد املنحنيات القيا سية لكل ك شف خاص بكل نوع من األنواع حب سب ما هو مو صوف يف درا سة  Tanوآخرين
( )2009باسخختخدام الرتكيزات املعروفة للحمض النووي ألنواع النخريات .أما قيمة حد الدورة (قيمة الدورة حيث منحنى
التضخيم يتخطى احلد) اليت يتم التوصل إليها فتستخدم لتحديد احلد اخلاص بكل أنواع النخريات اخلاضعة للفحص.
وبشكل عام فإن قيمة حد الدورة اليت تفوق تلك احملددة يف هذه اخلطوة ،تعترب نتيجة سلبية.
اجلدول  .3التسلسالت وتعديالت البادئات واملسبارات املستخدمة يف اختبار التشخيص الفلوري لتفاعل البلمرة املتسلسل
املتعلق بخ T. indicaوغريها من أنواع النخريات
القناة

اهلدف

أزواج البادئات (التسلسل )ˈ3-ˈ5

)ACGGAAGGAACGAGGC (nt. 105–120
)(6-FAM, BHQ1

أخضر

T. indica

)بACGGAAGGAACAAGGC (nt. 67–82
)(JOE, BHQ1

أصفر

T. walkeri

Hor-DL-For:
)جGGCCAATCTTCTCTACTATC (nt. 40–59
Hor-DL-Rev: CCGGACAGGATCACTA (nt.
)87–102

CAACCCAGACTACGGAGGGTGA (nt.
)60–81
)(CAL Fluor Red 610, BHQ2

برتقالي

Tri-DL-For: ATTGCCGTACTTCTCTTC
)د(nt. 56–73
Tri-DL-Rev:
GTAGTCTTGTGTTTGGATAATAG (nt.
)99–112

AGAGGTCGGCTCTAATCCCATCA (nt.
)75–97
)(Quasar 670, BHQ2

أهر

جمال عريض

Ehr-DL-For: CGCATTCTTATGCTTCTTG
)هـ(nt. 72–90
Ehr-DL-Rev:
–GTTAGGAACCAAAGCCATC (nt. 128
)146

CAGAGTCATTGGTTCTTCGGAGC (nt.
)104–126
)(Quasar 705, BHQ2

قرمزي

T. ehrhartae

KB-DL-For: CTTCGGAAGAGTCTCCTT
)أ(nt. 64–81
KB-DL- Rev: CCGGACAGGTACTCAG
)(nt. 127–142

(التعديالت )ˈ3 ،ˈ5

T. horrida

(بعض السخخخالالت
مل يتم رصدها)
1

أ AF398434وب AF310180وج AF310171ودAF398447

مالحظخخات :إن أرقخخام دخول بنخخك اجلينخخات هي
وهخخخخ خ .AY770433ترد قائمة املواد املرجعية امل ستخدمة ومكان املن شأ يف  Tanوآخرين ( )2009واملواد موجودة يف معهد
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إليزابيث مكارثر الزراعي ،إدارة نيو ساوث ويلز لل صناعات األولية يف أ سرتاليا (أنظر الق سم  ،6جهات االت صال،nt ،
نكليوتيد).
يشمل
-5

ذلكT. caries 1

و T. laevisو T. controversaو T. fuscaو T. bromiو. T. goloskokovii

السجالت

راجع الق سم  5-2يف املعيار الدولي رقم  2006:27من أجل االطالع على قائمة املعلومات اليت جيب ت سجيلها واالحتفاظ
بها.
ينبغي أن يشخخمل تقرير التشخخخيص عدد العينات الفرعية اإلجيابية وعدد البوغات النهائية املقدر اليت اكتشخخفت يف كل
عينة فرعية إجيابية .وإذا مت احلصخخخول على مسخخختزرعات من التحليل اجلزيئي فإنه جيب وصخخخف مظهر املسخخختعمرة
وال سيما أي اصطباغ ومعدل منوها ضمن الظروف احملددة .وجيب االحتفاظ باملستزرعات (ميكن لألفطورات من املرقات
أو السدادات األفطورية من أطباق األجار أن ختزن جممدة على حرارة  80حتت الصفر).
-6

جهات االتصال للمزيد من املعلومات

ميكن احلصول على املزيد من املعلومات من:
وزارة الزراعة واألغذية ،حكومة أسخرتاليا الغربية ،جنوب بريث ،WA 6151 ،أسخرتاليا (السخيدة Dominie Wright؛
الخخخربيخخخد اإللخخخكخخخرتونخخخي dominie.wright@agric.wa.gov.au :رقخخخم اهلخخخاتخخخف+61 8 9368 3875 :؛
رقم الفاكس.)+ 61 8 474 2658 :
مع هد إليزا بث م كارثر الزراعي ،إدارة نيو سخخخخخاوث ويلز للصخخخخ نا عات األول ية ،كا مدن ،NSW 2570 ،أسخخخخرتال يا
(الدكتور )Mui-Keng؛ الربيد اإللكرتوني.mui-keng.tan@idpi.nsw.gov.au :
خمترب التفتيش واحلجر النباتي ،مكتب التفتيش واحلجر على الوارد والصادر يف شنزن ،شنزن،
غوانغدون  ،الصني (الدكتور

Zhang

518045

مقاطعة

Guiming؛ الربيد اإللكرتونيzgm2001cn@yahoo.com.cn :؛

اهلاتف+86 755 8211 1148 :؛ الفاكس.)+86 755 2558 8630 :
وزارة الزراعة للواليات املتحدة األمريكية ،شخخخخعبة البحوث الزراعية ،منطقة مشال األطلسخخخخي ،فورت دتريك،ماريالند
 ،21702الواليات املتحدة األمريكية (السيد  ،Gary Petersonالربيد اإللكرتوني.)gary.peterson@ars.usda.gov :
شخخخعبة تفتيش صخخخحة احليوان والنبات لدى وزارة الزراعة األمريكية ،ريفردايل ،ماريالند ،الواليات املتحدة األمريكية
(الدكتور Mary Palm؛ الربيد اإللكرتوني )Mary.E.Palm@aphis.usda.gov
شخخخعبة تفتيش صخخخحة احليوان والنبات لدى وزارة الزراعة األمريكية ،بلتسخخخفيل ،ماريالند ،الواليات املتحدة األمريكية
(الدكتور John McKemy؛ الربيد اإللكرتوني )John.M.McKemy@aphis.usda.gov
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وكالة البحوث الغذائية والبيئية ،يور  ،YO41 1LZاململكة املتحدة (الدكتور )Kelvin Hughes؛ الربيد اإللكرتوني:
)Kelvin.Hughes@fera.gsi.gov.uk
وميكن أن تقدِّم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة لتدابري الح ة ة ة ة ة
النباتية طلباً إلعادة النظر يف بروتوكول التش ة ة ة ة ة ةةني الن اقل أالادة اةتلاقية الدولية لوقاية النباتات )ippc@fao.org
اليت ستقوم بدورها بإحالتها إىل اللريق اللين املعين بوضع بروتوكوةت التشني .
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شكر وتقدير

حرر أساس هذا الربوتوكول باألصل  A.J. Inmanو K.J.D. Hughesو R.J. Bowyerمن وكالة البحوث الغذائية والبيئية
يف يور  ،اململكة املتحدة عام  .2003وقد خضخخخخع هذا الربوتوكول لالختبار احللقي يف خمتربات أوروبيةRiccioni( 7
وآخرون )2002 ،وقخخد شخخخخكخخل أسخخخخخخاس بروتوكول منظمخخة وقخخايخخة النبخخاتخخات يف أوروبخخا والبحر املتوسخخخخط
))2007( PM 7/29(2
وقد مت تعزيز الربوتوكول من قبل  ،D.G. Wrightوزارة الزراعة واألغذية ،حكومة أسخخرتاليا الغربية ،بريث ،أسخخرتاليا،
و ، K.J.D Hughesوكالة البحوث الغذائية والبيئية ،يور  ،اململكة املتحدة و ، G. Zhangخمترب التفتيش واحلجر
النباتي ،شخخنزن ،الصخخني ،وقد قام  V. Cockerellقسخخم العلوم واملشخخورة للزراعة االسخخكتلندية ،إدنربة ،اململكة املتحدة
مبراجعة هذا الربوتوكول.
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الشكل  -1رأس قمح مصاب تظهر عليه أعراض خنر كارنال
الصورة مقدمة من وزارة الزراعة واألغذية ،حكومة أسرتاليا الغربية.

الشكل  -2حبوب قمح مصابة تظهر عليها أعراض خنر كارنال
الصورة مقدمة من وزارة الزراعة واألغذية ،حكومة أسرتاليا الغربية.
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العينة األصلية املكونة من كيلو غرام واحد من البذور أو احلبوب (القمح الشائع والقمح القاسي وهجني القمح الشائع والشيلم) مت فحص العينة
بهدف الكشف عن لب منخور (القسم )1-3

لب منخور

نعم

ال*

اختبار الغسيل للبوغات النهائية للنخر الدرني على عينات فرعية
القسم ()2-3

حتديد السمات املظهرية للبوغات
النهائية (القسم )1-4
عالن العينة إما إجيابية وإما سلبية

اكتشاف
بوغات نهائية
مريبة

نعم

جلهة اكتشاف T. indica

زنة 50

غراما

ال

إعالن العينة سلبية جلهة
اكتشاف T. indica

عدد البوغات
النهائية
املكتشفة

حتديد النوع بناء على السمات
املظهرية للبوغات النهائية
(القسم )1-4
إعالن العينة إما إجيابية وإما سلبية
جلهة اكتشاف T.indica

(أ)

يساوي  10أو أقل
القيام باخلطوة (أ) ومن ثم (ب) أو (ج)
إن لزم األمر للمزيد من التأكيد

أكثر

(ب )

حتديد عينة جديدة عرب
إعداد عينات فرعية
انطالق من الكيلوغرام
األصلي والبدء باختبار
الغسل (القسم )2-3

من 10

عزل وإنبات البوغات النهائية املريبة (القسم  )1-2-4إلنتاج
مستزرعات لغايات اختبارات التأكيد اجلزيئية

(ج )

نزع البوغات النهائية الفردية لتفاعل البلمرة املتسلسل
(القسم  )3-2-4ومن ثم القيام بتفاعل البلمرة
املتسلسل بالوقت احلقيقي مباشرة على البوغات
الفردية (القسم )4-3-4

تفاعل البلمرة املتسلسل ( RFLPالقسم ،)1-3-4
يستعني تفاعل البلمرة املتسلسل ببادئات خاصة بكل
نوع (القسم  .)2-3-4البادئات اخلاصة بكل نوع
بنظام ( TaqManالقسم )3-3-4

حتديد النوع بناء على املظهر اخلارجي للبوغات النهائية وعلى االختبارات اجلزيئية.

يتم إعالن العينة إما إجيابية وإما سلبية جلهة اكتشاف

T. indica

*حني ال يوجد لب منخور ميكن االعتبار أن  T.indicaغري موجودة

الشكل  -3خمطط بياني يظهر العملية املعتمدة لكشف فطر النخر اهلندي  Tilletia indicaيف عينات البذور
 ،RFLPتعدد أشكال طول جزء القطع.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الشكل  -4صور توضيحية لزخرفات البوغات النهائية للنخريات .جيب استعماهلا باالقرتان مع اجلدول

2

(القسم )1-4
الصور مقدمة من  ،A. Inmanخمترب العلوم املركزي ،يور  ،اململكة املتحدة.
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الشكل  -5البوغات النهائية لنخر  Tilletia indicaتظهر األمناط الزخرفية السطحية .األشوا مرتبة بكثافة إما بشكل
فردي (شوكاء بكثافة) وإما بشكل نتؤات ضيقة متقاربة (خمية الشكل تقريبا) .املقياس 10 :ملم 17:ميكرومرتا.
الصور مقدمة من  ،A. Inmanخمترب العلوم املركزي ،يور  ،اململكة املتحدة.

الشكل  -6البوغات النهائية لنخر  Tilletia walkeriتظهر أمناطها الزخرفية السطحية .األشوا مرتبة خبشونة وترتاوح
بني أشكال خمية غري مكتملة ونتؤات مرجانية أو تكتالت مسيكة .املقياس 10 :ملم=  17ميكرومرتا.
الصور مقدمة من  ،A. Inmanخمترب العلوم املركزي ،يور  ،اململكة املتحدة.
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الشكل  -7البوغات النهائية لخخخخخ Tilletia horridaتظهر على سطحها أمناط زخرفية .األشوا مرتبة على شكل قشور
مضلعة أو أحيانا على شكل نتؤات خمية .املقياس 10 :ملم =  17ميكرومرتا.
الصور مقدمة من  ،A. Inmanخمترب العلوم املركزي ،يور  ،اململكة املتحدة.
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ألف

باء
الشكل  -8البوغات النهائية لفطر النخر اهلندي (ألف)  Tilletia indicaو(باء)  Tilletia walkeriتبني مسات البوغات
النهائية حني ينظر إليها من الو سط بعد تبيي ضها ومن ثم صبغها بزرقة اللكتوغلي سرول-الرتيبان .الحظ الكفاف املل ساء
للبوغات النهائية لخخخ T. indicaمقارنة بالكفاف األقل انتظاما للبوغات النهائية لخخخ T. walkeriحيث تظهر ثغرات أكثر
بروزا بني أشواكها.
الصور مقدمة من  ،A. Inmanخمترب العلوم املركزي ،يور  ،اململكة املتحدة.

التسلسل التارخيي للمطبوع
هذا ليس جزءا رمسيا من املعيار
يف مارس/آذار  ،2006أضخخافت اهليئة يف دورتها األوىل موضخخوع  (2004-014) Tilletia indica / T. controversaحتت إطار موضخخوع :الفطريات والكائنات احليّة
الشبيهة بالفطريات
يف نوفمرب/تشرين األول  ،2012وافقت جلنة املعايري على مشروع ملشاورة األعضاء من خالل قرار إلكرتوني
يف يوليو/متوز  ،2012أجريت مشاورة األعضاء
يف مايو/أيار  ،2013وافقت جلنة املعايري على االعتماد من خالل قرار إلكرتوني (أعيد إىل فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص)
يف حزيران/يونيو  ،2013متت عملية التنقيح من قبل فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص
يف أكتوبر/تشرين األول  ،2013أرسل إىل جلنة املعايري للموافقة على اعتماده بواسطة قرار إلكرتوني
يف أكتوبر/تشرين األول  ،2013وافقت جلنة املعايري على املشروع وطرحته لفرتة اإلبالغ احملددة بخ 45يوما بواسطة قرار إلكرتوني
يف ديسمرب/كانون األول  ،2013متت فرتة اإلبالغ احملددة بخ 45يوما
يف يناير/كانون الثاني  ،2014اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص نيابة عن اهليئة
لا تحريريًا ا في القسمممممم 6املعيار الدولي لتدابري الصنننحة النباتية رقم :2006:27
يف يناير/كانون الثاني  ،2017أجرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعدي ً
امللحق  4فطر النخر اهلندي ()2014( )Tilletia indica Mitra
آخر تاريد لتحديث التسلسل التارخيي للمطبوع :يناير/كانون الثاني 2017
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