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10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 3-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات عن اآلفة -1
 

هي العامل املسبب ، Bursaphelenchus xylophilus )Steiner and Buhrer, 1934 (Nickle 1970، الصنوبرخشب  نيماتودا
ندا أمريكا الشمالية حيث تتوزَّع على نطاق واسع يف ك. ويعتقد أن هذه اآلفة متوطنة يف الصنوبرملرض ذبول خشب 
أمريكا  صنوبر). وأنواع Dwinell, 1993دو أن توزيعها حمدود يف املكسيك (ب) ويRyss et al., 2005والواليات املتحدة (

 الشمالية، خاصة ، ولكن األنواع الغريبة اليت تزرع يف أمريكا B. xylophilusمتحملة آلفة مقاومة أو على األقل  الشمالية
 . النيماتودامتوت عندما هتامجها هذه  ،يف املناطق اجلنوبية األدفأ من الواليات املتحدة

 
ن أمريكا مإىل اليابان يف مطلع القرن العشـــــــرين، ويفرتض أ�ا نُقلت عرب األخشـــــــاب املصـــــــدَّرة  B. xylophilusآفة  ونُقلت

 أشـــــجار يفخســـــائر كبرية حالياً الشـــــمالية وباتت واحدة من أكثر آفات الغابات ضـــــرراً يف البلد، حيث ما زالت تســـــبب 
)، وصــــــــــــــنوبر أوكينـــاوا P. thunbergii)، والصــــــــــــــنوبر األســــــــــــــود اليـــابـــاين (Pinus densifloraاألزهـــار ( ةالكثيفـــالصــــــــــــــنوبر 

)P. luchuensis( .آفة  ودخلتB. xylophilus  أيضــاً إىل الصــني (مبا يف ذلك تايون) وكوريا؛ وعثر عليها هناك يف منتصــف
، وجدت اآلفة للمرة األوىل يف أوروبا (الربتغال) يف الصـــــــنوبر البحري 1990نات القرن املاضـــــــي. ويف عام أواخر مثانييف أو 
)P. pinaster ( بعد إصابته باآلفة)، الذي تقتله الدودة يف غضون أشهر قليلةMota et al., 1999; Fonseca et al., 2012 .(

 ) يف الربتغال وإســــبانيا P. radiate) والصــــنوبر الشــــعاعي (P. nigraأيضــــاً يف الصــــنوبر األســــود ( B. xylophilusواكتشــــفت 
 للمرة األوىل  B. xylophilus آفــــة ، وجــــدت2008). ويف عــــام Inácio et al., 2014; Zamora et al., 2015على التوايل (

 ).Abelleira et al., 2011إسبانيا (يف 
 

(اخلنافس  Monochamusنس اجلمن شجرة إىل شجرة عن طريق خنفساء ساكنة يف اخلشب من  B. xylophilusوتنتقل آفة 
). وتدخل Cerambycidae) (Linit, 1990; Evans et al., 1996: اخلنافس الطويلة القرون Coleopteraدية األجنحة غم

الشجرة  ار ومباشرة قبل أن تثقباإلخد طورة وجيزة من خروج تلك احلشرات من يف أجسام احلشرات بعد فرت  النيماتودا
ذية النضج). وأوراقها (تغ الغصينات). وتطري اخلنافس إىل تيجان األشجار السليمة وتتغذى على Wingfield, 1987العائلة (

 ماتت مؤخرًا أو تبحث عن اجلذوع أو األغصان األكرب  وتتزاوج بعد ذلك وتبحث اإلناث عن شجرة ضعيفة أو شجرة
، حيث تقوم بوضع بيضها من خالل اللحاء. وتتغذى Monochamus(مبا يف ذلك احلطام املتساقط)، تبعًا لنوع اخلنفساء 

 شهر. وعندما أيرقات اخلنفساء اليت تفقس من البيض يف األنسجة الُقلبية اليت تقع مباشرة حتت اللحاء لعدة 
 B. xylophilusأعمق يف اخلشب كي تتشرنق وهبذا تكتمل دورة حياهتا. وتستفيد آفة  اً ثقوب ُحتدثج، صل إىل مرحلة الُنضت

ميكن أن تدخل إىل الشجرة اجلديدة أثناء البيض )، و Wingfield, 1987( عائل شجري جديدمن هذه الدورة لالنتقال إىل 
اليت تستعمر  Bursaphelenchusالوحيدة اليت تنقل هبا عدة أنواع من  عن طريق اخلنفساء (ويبدو أن تلك هي الوسيلة

 بني هذه األنواع، إذ ميكنها  فريدةتبدو  B. xylophilus). غري أن آفة Edwards and Linit, 1992األشجار امليتة) (
نتيجة  صنوبرالأيضًا أن تنتقل إىل شجرة جديدة أثناء تغذية الُنضج عن طريق اخلنافس، وميكن أن يظهر مرض ذبول 

 ).Wingfield, 1987( الغصيناتالنتقاهلا من خالل 
 

دث حي قريبة نسبياً من موقع دخوهلا الشجرة. ولكن عندما النيماتوداأثناء وضع البيض، تبقى  B. xylophilusوعندما تنتقل 
جرة وُتدمِّر األنسجة يف كل الش النيماتودا، تتوزَّع الصنوبرالشجرة مبرض ذبول  بوعندما تصا الغصيناتاالنتقال من خالل 
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ضاً ية، واخلاليا اللبابية لقنوات الراتنج احملوري والشعاعي، والُقلب (الكمبيوم) واللحاء. وميكن أير اخلشبية، مثل اخلاليا الظها
أن توجد يف اجلذور حىت عندما تكون أجزاء الشجرة الواقعة فوق األرض ميتة بالفعل، أو عندما جتف  B. xylophilusآلفة 
 Pinus spp. شجارأعلى نوع الشجرة (ال يتأثر عموماً سوى جنس  الصنوبر. وتتوقف إصابة الشجرة مبرض ذبول تُقطعأو 

لتها الصحية وظروف املناخ (ال سيما درجة احلرارة وإمدادات اليت ليست من أصل أمريكي)، كما تتوقف إصابتها على حا
و غري منتظم، الشجرة. وميكن أن يكون توزيعها موضعياً أ أجزاءيف كل  النيماتودااملياه). وتؤثر هذه العوامل أيضاً يف توزيع 

 ).Schröder et al., 2009أخذ العينات (وينبغي مراعاة ذلك عند حتديد اسرتاتيجيات 
 

، Larix، وCedrus ، وChamaecyparis ، وAbiesأيضًا يف األشجار امليتة من األنواع  B. xylophilusفة آوميكن أن توجد 
ولكن ليس معروفاً أن أياً من هذه األجناس  )،Thuja spp، وغريها من املخروطيات (باستثناء التويا Pseudotsuga، وPicea و

 من أن االختبارات املرضية على الشتالت تكشف عن تفاعالت ملحوظة، ذبول الصنوبر على الرغم يتأثر مبرض 
 ).Evans et al., 1996مبا يف ذلك موهتا (

 
، وتتفاوت أنواع Monochamus اخلنفساء ذات القرون الطويلة بصورة شبه حصرية عن طريق أنواع B. xylophilusوتنقل آفة 

 M. carolinensis يف اليابان، وM. saltuarius يف الصني واليابان، و M. alternatusالنواقل تبعاً لتفاوت األقاليم اجلغرافية، مثل 
فس أنواعًا أخرى من فصيلة اخلناأن يف الربتغال. وتبنيَّ يف بعض األحيان  M. galloprovincialis يف أمريكا الشمالية، و

 ال توجد  ، وإن كانتاليت يف طور السكون""الريقات الصغرية  على أجسامها األجنحة تنقلالطويلة القرون أو الغمدية 
 ).Evans et al., 1996( النيماتوداأي أدلة تثبت أن هلا دوراً كنواقل يف نشر 

 
على مسافات أكرب، وجرى اعرتاض اآلفة  B. xylophilusومن املعروف أن النشاط البشري ميثل مسارًا رئيسيًا النتشار 

 الصلبة لتعبئة اخلشبيةامواد ملناسبات يف التجارة الدولية للخشب، ويف املنتجات اخلشبية، ومن أبرزها ونواقلها يف عدد من ا
 املخروطيات. ولذلك فإن خماطر تفشيها دولياً كبرية.أخشاب املصنوعة من 

 
ن اخلشــب انتقال اآلفة ماملرتبطة باخلنافس الناقلة تشــكِّل أكرب خماطر االنتشــار فإن  B. xylophilusآفة أن وعلى الرغم من 

 املصــــــاب إىل اخلشــــــب غري املصــــــاب أو إىل األشــــــجار غري املوبوءة ميكن أن حيدث يف ظروف حمددة تتمثل يف االتصــــــال 
 املبـــــاشــــــــــــــر بني املـــــانح واخلشــــــــــــــــــب املتلقي، وزيـــــادة حمتوى الرطوبـــــة يف اخلشــــــــــــــــــب املتلقي أو اجلروح يف األشــــــــــــــجـــــار 

 ). Sousa et al., 2011; Hopf and Schroeder, 2013املتلقية (
 

 ومرض ذبول  ،ونواقلهــــا B. xylophilusوميكن الرجوع إىل مزيــــد من التفــــاصــــــــــــــيــــل عن اخلصــــــــــــــــــائص البيولوجيــــة آلفــــة 
ـــارهـــا على االقتصــــــــــــــــاد والتجـــارة، واســــــــــــــرتاتيجيـــات إدارهتـــا،  وتوزيعهـــا اجلغرايف، ،الصــــــــــــــنوبر  لـــة يف الكتـــب الشــــــــــــــــاموآث

 ). Zhao et al. (2008)؛ وMota and Vieira (2008)؛ Mota and Vieira (2004)؛ Kishi (1995)التالية: 
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 5-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المعلومات التصنيفية –2
 

 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer, 1934) Nickle, 1970 االسم:

 Aphelenchoides xylophilus Steiner and Buhrer, 1934 المترادفات:
Paraphelenchoides xylophilus (Steiner and Buhrer, 1934) Haque, 1967 
Bursaphelenchus lignicolus Mamiya and Kiyohara, 1972 

 ,Nematoda, Rhabditida, Tylenchina, Aphelenchoidea, Aphelenchoididae يالوضع التصنيف
Parasitaphelenchinae, Bursaphelenchus 

 الصنوبرخشب  نيماتودا االسم الشائع:
 
 الكشف -3
 

) J1( ألولالطور الصغري ا وينسلخالصغرية األربعة السابقة على البلوغ.  واألطوار: البيض أطوارست  B. xylophilus آلفة
 الثالث( ويوجد طوران آخران للريقات الصغرية، البيضةمن  J2 الطور ويفقسيف البيضة. ) J2( الطور الصغري الثاين لينتقل إىل

تكون فيها درجة  يف ظروف خمتلفة. ويف الظروف املواتية اليت الصغرية األطوار. وتظهر خمتلف أنواع البلوغطور ) قبل والرابع
) الطور الرابعإىل  األول الطورصغرية إكثارية ( أطوار ةمن البيضة من خالل أربع B. xylophilusمئوية، تتطور  25احلرارة 

 ).1) (الشكل Hasegawa and Miwa, 2008البلوغ يف غضون أربعة أيام ( طورللوصول إىل 
 

، IIIJ يف الطور ا ال تتغذى. ومن احملتمل أ�J3 الطوربدًال من  IIIJالتشـــــــتت  تتطور الريقة يف طورويف الظروف غري املواتية، 
) وميكن أن تتحمل الظروف غري املواتية، مثل اجلفاف أو Kondo and Ishibashi, 1978وترتاكم الدهون يف اخلاليا املعوية (

 ) الســــــــــاكنة الصــــــــــغار( IVJالتشــــــــــتت  طورإىل  يف هذا الطوريف العادة  وتنســــــــــلخاخنفاض درجة احلرارة، أو نقص التغذية. 
 ، ماتوداالنيوهذه تنقلها اخلنفســـــــــــــاء الناقلة إىل األشـــــــــــــجار اجلديدة. ومع ذلك، إذا مل تصـــــــــــــبح الظروف مناســـــــــــــبة لتطور 

ــــال عن طريق وضــــــــــــــع  ــــل املث ــــك على ســــــــــــــبي ــــات،  IIIJ يرقــــات الطوروذل ــــت فطري  فــــإ�ــــا تتطور إىل الطور يف مســــــــــــــتنب
 ).J4 )Wingfield et al., 1982 اإلكثاري

 
 احلّية يف أنواع خمتلفة من أخشاب األنواع العائلة، مبا يف ذلك األشجار القائمة  B. xylophilusوميكن أن توجد آفة 

ذلك النشارة، ورقائق ، وكطياتو املخر املصنوعة من اخلشبية تعبئة المن قبيل مواد أو األشجار الساقطة، واملنتجات اخلشبية، 
ومات حمدَّدة لئاته، والنفايات اخلشبية، واألثاث غري املعاجل واملشغوالت اليدوية. وتتضمن األقسام التالية معياخلشب وجز 

يف األشجار واألخشاب واملنتجات اخلشبية، وكذلك يف اخلنافس الناقلة. وبالرغم  B. xylophilusآفة  الكشف عنبشأن 
، ال تشكل B. xylophilusمن أن أخذ العينات بطريقة صحيحة أساسي للحصول على مادة مصابة على األرجح بآفة 

ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا  Schröder et al. (2009)جزءاً من الربتوكول احلايل. ونشر اإلرشادات املتعلقة بأخذ العينات 
 Monochamus اخلنافس الطويلة القرون ) إرشادات عامة بشأن أخذ العينات، مع اإلشارة إىل أنواع2012والبحر املتوسط (
 األوروبية كنواقل.
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العينات على األشجار  أخذيف منطقة ما، ينبغي أن تركز عملية موجودة  B. xylophilusإذ مل يكن معروفاً ما إذا كانت آفة 
اآلفة، واملطارات، إصابتها بب ةالقريبة من املواقع الشديدة التعرض للمخاطر، مثل موانئ مناولة الواردات من البلدان املعروف

خلنافس الطويلة اغابات. تنجذب الرائق ح ومناطقواملناشر، ومرافق جتهيز األخشاب، واألماكن اليت ختزَّن فيها األخشاب، 
 إىل حرائق الغابات). القرون

 
 حملتضرةا، ينصح برتكيز أخذ العينات على أشجار الصنوبر ما يف منطقة B. xylophilusآفة ولتوفري أفضل فرصة الكتشاف 
)، واليت تكون قائمة أو ساقطة. وميكن أيضاً استخدام األشجار والنفايات املقطوعة 3و 2أو اليت ماتت مؤخراً (الشكالن 

الطويلة نافس خلاأي مواقع قطع األخشاب اليت يرتاوح عمرها بني سنة وسنتني) اليت استعمرهتا (من موسم التساقط األخري 
وأدلة الذبول، و لون اإلبر (مثل اصفرارها)،  بعد سقوطها. وينبغي البحث عن األعراض التالية: تغريُّ  Monochamus القرون
ق الشقو و  ،اللحاء شقوقاخلشب على األرض أو حدوث بروزات من  ُحناتةحدوث هجوم من احلشرات (مثل تثبت 

)، لحشرات البالغةلالسطحية حتت اللحاء احملتوية على ثقوب بيضوية موجَّهة يف االجتاه الطويل للجذع، وثقوب خروج دائرية 
لزييت عندما تدفق الراتنج الزييت من اجلروح. وينبغي التحقق من معدل تدفق الراتنج الفطرية الزرقاء يف اخلشب، وقلة والبقع ا

من الطبقة القلبية. وتغطي األشجار السليمة سطح اخلشب بالراتنج  ءتكون األشجار خضراء عن طريق إزالة جزء من اللحا
ت دفق الراتنج يف األشجار املصابة. ومع ذلك، تتفاوت هذه األعراض بتفاو يف غضون ساعة واحدة، بينما يقل أو ينعدم ت

 . أخرىأو عوامل مسببات أمراض  ها، إذ قد حتدثB. xylophilusر، وهي أعراض غري حمددة بالنسبة آلفة بأنواع الصنو 
يت متوت ألسباب أخرى. أو ال الصنوبروال يوجد حالياً أي طريقة للتمييز بصرياً بني األشجار اليت متوت بسبب مرض ذبول 

، سواًء تغذية Monochamusاخلنافس الطويلة القرون ويفضل أن تكون األشجار اليت ُجتمع عينات منها مرتبطة هبجوم 
 عينات.يف املنطقة اليت تؤخذ منها ال تلك اخلنافس. وينبغي أن يكون معروفاً على األقل وجود االستيالدالُنضج أو 

 
 موضعيًا داخل األشجار، خاصة بعد فرتة وجيزة من دخوهلا عن طريق وضع البيض  النيماتوداوميكن أن يكون توزيع 

بسرعة لتنتج  يماتوداالن، ميكن أن تنتشر الصنوبرأو عن طريق تغذية النضج لدى اخلنفساء الناقلة. ويف حاالت مرض ذبول 
أيضاً  الصنوبرشجر  B. xylophilus النيماتوداو ز والبذور. وتغ واألقماعبر دًا كبريًا يف كل أجزاء الشجرة، باستثناء اإلعد

اجملموع اجلذري وميكن أن تعيش هناك ملدة معيَّنة عندما تكون الشجرة ميتة بالفعل أو جافة أو مت قطعها. ومع ذلك، ميكن 
أن يظل حمدوداً يف توزيعه داخل األشجار غري احلساسة عندما تكون الظروف املناخية غري مواتية  الصنوبر نيماتوداهلجوم 

أو يف حاالت فسيولوجية معيَّنة للشجرة. ومن ذلك على سبيل املثال أن اإلصابة باآلفة قد تكون تأكدت بالفعل يف التاج 
 أو يف أجزاء منه دون أن تنتشر إىل سائر أجزاء الشجرة. 
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وذة ، وفي العينات المأخوالمصائد الخشبيةالكشف عن اآلفة عن طريق استخدام مصائد الحشرات،   3-2
 من المناشر ومخازن األخشاب

 
كن استخدام ، ومياخلنافس الطويلة القرونيف السنوات األخرية مصائد حشرات مزوَّدة بطعم الجتذاب أنواع  تاستحدث

جلمع  اخلنافس الطويلة القرون). وعند استخدام مصائد Sanchez-Husillos et al., 2015تلك املصائد يف الرصد أيضًا (
حّية وليس  ، ينبغي صيد اخلنافسخشب الصنوبر نيماتوداب حدوث إصاباتاخلنافس املراد فحصها للتأكد من احتماالت 

 يف مادة سائلة قاتلة. 
 

 كمصائداألخشاب املقطوعة   أن تستخدم، Monochamusخنافس وميكن يف املناطق اليت توجد فيها جتمعات معروفة من 
حيدث يف تلك  لنيماتوداااخلنافس. وتنجذب اخلنافس إىل تلك املصائد لوضع بيضها، وقد ثبت أن انتقال  طريانأثناء فرتة 
 ماتوداني). وميكن أخذ عينات من اخلشب أو اخلنافس اليت تظهر لرصد وجود Dwinell, 1997; Luzzi et al., 1984احلاالت (

وترية تطور  . وميكن أيضًا تسريعاملواديف مساحة حمدودة. وميكن أن تتم اخلنافس دورة حياهتا يف تلك  خشب الصنوبر
 بل عدة أسابيع س قاخلنفساء عن طريق أخذ قطع أخشاب املصائد إىل املخترب يف فصل اخلريف. وسوف تظهر اخلناف

 من ظهورها يف الظروف الطبيعية.
 

من املناشر وخمازن األخشاب أكثر جناحاً من أخذ  اخلشب رقائقحاتة أو ن يكون مجع عينات من اخلشب أو النُ وميكن أ
 عينات من األشجار القائمة. وقد يكون مصدر تلك العينات مساحة شاسعة ألن املناشر الكبرية ميكن أن حتصل 

 أخشاهبا من مناطق بعيدة وميكن أن جتهِّز األخشاب احمللية واملستوردة على السواء. ولكن ذلك ينطوي أيضاً على 
 على عيوب تتمثل يف صعوبة إجياد ارتباط بني عينة إجيابية ومنطقة املنشأ.

 
 الخشبية الصلبة التعبئةالكشف المباشر في الخشب والمنتجات الخشبية ومواد   3-3
 

 ميكن أخذ عينات من مجيع أنواع أخشـــــــاب املخروطيات، ال ســـــــيما مواد التعبئة اخلشـــــــبية الصـــــــلبة، وخباصـــــــة من البلدان 
 ، وذلك باســـــتخدام مثقاب منخفض الســـــرعة، أو حفار، أو منشـــــار، أو فأس، خشـــــب الصـــــنوبر نيماتودااليت تظهر فيها 

 خترجليت اذلـك. وينبغي تركيز أخـذ العينـات على األجزاء اليت توجـد فيهـا ثقوب دائريـة (أي الثقوب  أو خطـاف، ومـا إىل
ات خشـــبية. وميكن ئيوية وأنفاق الريقات اليت تكون مســـدودة يف بعض األحيان جبز امنها اخلنافس) وثقوب الدخول البيضـــ

 ب. ويف حالة اخلشــب املنشــور، ال تالحظ يف العادة إلزالة اللحاء عندما يكون موجوداً أن يســاعد على اكتشــاف الســرادي
 زيئاتجبأي ثقوب للخروج، ولكن ميكن رؤية أنفاق الريقات اليت يصــــــعب يف بعض األحيان اكتشــــــافها نظراً النســــــدادها 

 ، الزرقــاء. ومع ذلــك الفطريــات، خــاصـــــــــــــــة بقع تنمو فيهــا الفطريــاتاخلشـــــــــــــــب. وينبغي أخــذ عينــات من األجزاء اليت 
الفة الذكر ميكن اكتشــافها يف العينات بدون املؤشــرات الســ ةخشــب الصــنوبر احليّ  نيماتودااالت أن احلالعديد من  تبنيَّ يف

 ).2012(منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط، 
 



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-10بروتوكول التشخيص 

 تلوث السطح . وقد يؤدي ذلك إىلاستخدامهاوميكن ملواد التعبئة اخلشبية الصلبة (مثل املنصات) أن تالمس الرتبة أثناء 
يف عينات اخلشب  لنيماتودااالساكنة يف الرتبة، وميكن أن تظل حّية بعد التجفيف. وتالفياً حلدوث تلوث ب النيماتودابالرتبة و 

 ).Schröder et al., 2009املستخلصة، ينبغي فحص العينة بعد إزالة اجلزء اخلارجي من اخلشب (
 
 من عينات الخشب  النيماتودااستخراج   3-4
 

 احلّية من اخلشب املصاب باستخدام تقنية قمع بريمان أو تقنية بريمان املعدَّلة  النيماتوداميكن استخراج 
)Penas et al., 2002; EPPO, 2013cمسدود يكون عنقهبالستيكي أو  زجاجي ). ويف تقنية قمع بريمان، ميأل باملاء قمع 
. عالقم قطع صغرية من اخلشب أو من براية اخلشب على منخل يفأنبوب مطاطي ومشبك. وتثبت العينة اليت تتألف من ب

على املنخل لتجنب تلوث املاء حبطام اخلشب. وميأل القمع بعد ذلك باملاء  النيماتوداويوضع منديل ورقي يسمح مبرور 
درجة  25ا هتة حرار الغرفة أو يف حاضنة (درج حرارةساعة يف درجة  48و 24لتغطية العينة. وترتك العينة ملدة ترتاوح بني 

اج  أثناء ذلك من اخلشب إىل املاء وتسقط يف قاعدة القمع حيث ميكن مجعها عن طريق إخر  النيماتودامئوية تقريباً) وتنتقل 
 تقريباً) إىل طبق صغري.  اتيلرت ملّ  10كمية صغرية من املاء (

 
 ومبدأ تقنية قمع بريمان هو على النحو املبنيِّ أعاله، ولكن العديد من التعديالت تستخدم يف الواقع العملي 

)EPPO, 2013c .( من ذلك على سبيل املثال، أن رقاقات اخلشب ميكن غمسها مباشرة يف املاء أو ميكن وضعها و 
 كل طريقة . وباإلضافة إىل ذلك، ميكن اجلمع بنياتوداالنيمعلى مرشح من الصوف القطين يف سلة بالستيكية الستخالص 

 ) وبني جهاز لرش الرزاز.2013cالبحر املتوسط (أوروبا و من الطرق اليت بينتها منظمة وقاية النباتات يف 
 

 النيماتودالفحص ة باستخدام ماصة أو إبر ت جمهر جمسَّم حت من طبق بيرتي الصغري إىل شرحية زجاجية النيماتودانقل  وميكن
 . حتت جمهر عايل القدرة

 
تتكاثر  النيماتوداى برتك صو بأعداد قليلة جداً يف العينة، وبالتايل فإن كشفها قد يكون متعذراً. وي النيماتوداوميكن أن تظهر 

كي وتوضع يف حاضنة يف كيس بالستي ينة اخلشب املرطَّبة بدون أي حلاءقبل استخالصها. وحتقيقًا هلذه الغاية، تُغلَّف ع
عد ذلك باستخدام ب النيماتودادرجة مئوية تقريبًا ملدة ترتاوح بني أسبوعني وثالثة أسابيع، وتستخلص  25درجة حرارهتا 

 تقنية قمع بريمان.
 

الساعات  ناحلّية عندما خترج من عينة اخلشب، ولكن يف غضو  النيماتوداويستند مبدأ تقنية قمع بريمان إىل اكتشاف 
. غري أن من املؤكد أن تلك )Baermann, 1917( النيماتودااألربع والعشرين أو الثماين واألربعني املوصى هبا، متوت بعض 

كانت حّية عندما بدأت عملية االستخالص. وينبغي وضع ذلك يف احلسبان عند حتليل املواد اخلشبية املستوردة.   النيماتودا
الطرد  بعض طرق االستخالص األخرى، مثل اليت تكون قد ماتت بالفعل باستخدام ماتوداوميكن أيضًا استخالص الني

). وميكن استخدام طريقة الطرد Moens, 2000املركزي (وهي طرق غري مبيَّنة هنا؛ وهي أسرع كثرياً من تقنية قمع بريمان) (
يف ذلك  إجراء معاجلة ناجحة للصحة النباتية، ولكن ليس إلثبات خشب الصنوبر نيماتودااملركزي لرصد مساحة موبوءة ب

 ).Moens, 2000اخلشب (
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 استخراج النيماتودا من الحشرات الناقلة  3-5
 

 Pajares et al., 2004; Ibeasاليت يتم احلصول عليها عن طريق املصائد (  Monochamusميكن تقييم اخلنافس من جنس 

et al., 2007 وينبغي صيد اخلنافس حّية وليس يف سائل 2-3) أو أخشاب املصائد للتأكد من وجود النيماتودا (القسم .(
 ئي املباشر. يقاتل، ما مل تكن ستستخدم يف الكشف اجلز 

 
 القصــــــبة اهلوائية للخنافس يف ) الســــــكون(الصــــــغار يف مرحلة  IVJالتشــــــتت  طور اليت يفوتوجد يف العادة صــــــغار النيماتودا 

وتطحن  . ولعزل النيماتودا، جتفَّف اخلنافسلدى النيماتودا اليت ما زالت يف طور الســـكون حربةوعلى جســـمها. وال يوجد 
 درجـــــــة مئويـــــــة تقريبـــــــاً  25يف درجـــــــة حرارة  48و 24ملـــــــدة ترتاوح بني  ءيف طبق منـــــــاســــــــــــــــــــب وحيتفظ هبـــــــا يف املـــــــا

), 2001; EPPO, 2013cal. etSousa  الطور يف الساكنةمن اخلنافس. ويتعنيَّ نقل الصغار  اكنةالس). وسوف خترج الصغار 
IVJ  حصـــرية من فطرياتإىل Botryotinia fuckeliana  :الشـــكل)Botrytis cinerea (القســـم  على أغار) 1-1-4الشـــعري (

ميكن بـدًال من و  آخر إّال يف النيمـاتودا البـالغـة. مورفولوجيلتـدخـل يف دورة احليـاة التكـاثريـة، إذ ال ميكن إجراء أي حتـديـد 
 ئي. وميكن أيضاً استخدام تقنية قمع بريمان الستخدام النيماتودا من اخلنافس.يذلك استخدامها مباشرة يف التحديد اجلز 

 
، أو ميكن عالهأللنيماتودا املستخرجة من اخلشب أو من النواقل احلشرية على النحو املبنيَّ  مورفولوجيفحص إجراء وميكن 

البحر وروبا و أي لنيماتودا خشب الصنوبر مباشرة يف العينات املستخرجة. وتشري منظمة وقاية النباتات يف ئيإجراء اختبار جز 
بلمرة املتسلسل تفاعل إنزمي ال لفرز على أساس طريقة بريمان املعدلة لالستخراج، ويليها اختبار) إىل إجراء ا2013bاملتوسط (

 ).François et al., 2007(بتصرف عن  يف الوقت احلقيقي
 

مباشرة  B. xylophilusمن آفة  احلمض النوويئي اليت يتم فيها استخراج يوهناك أيضاً عدة تقارير بشأن طرق الكشف اجلز 
 ;Takeuchi et al., 2005; François et al., 2007; Kikuchi et al., 2009; Hu et al., 2011( من اخلشب قبل تضخيمه

Kanetani et al., 2011; Cardoso et al., 2012 رير يف هذا التقا احلمض النووي). غري أن مقدار اخلشب املستخدم الستخراج
، وهو مقدار ضئيل للغاية مقارنة حبجم عينات اخلشب اليت حتلل بصورة روتينية. وباإلضافة اً يغرامملّ  120و 5يرتاوح بني 

يِّتة. ة أم مي نيماتودا مستهدفة سواًء أكانت حيّ ئي أن يكتشف أيإىل ذلك، ميكن للكشف املباشر باستخدام االختبار اجلز 
نة إذا كان ذلك مناسباً تودا احلّية يف العياإلجراءات املتبعة لتأكيد وجود النيما أن حيددهبذا النهج  وبالتايل ينبغي ملن يأخذ

 للهدف الذي يرمي إليه التحليل.
 
 تحديد الهوية –4
 

االستعراضات  إىل آخر). وميكن الرجوع Bursaphelenchus )Futai, 2013أنواع من جنس  110مت حىت اآلن وصف حوايل 
 B. xylophilusوميكن حتديد آفة  .Futai (2013)و Braasch et al. (2009) و، Hunt (2008) ، وRyss et al. (2005)العامة يف 

خلصائص البيولوجية املستندة إىل تقنيات ا، والطريقة املورفولوجيةسمات الإجيابيًا بإحدى طريقتني: الطريقة املستندة إىل 
 ااألخرية قد ازداد، ويتشابه بعضه يف السنوات اليت جرى وصفها Bursaphelenchusئية. وبالرغم من أن عدداً من أنواع ياجلز 
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ومع ذلك فإن التعرف  .اخلصائص املورفولوجية التمييز بينها من خالل يف معظم احلاالت ، ميكناملورفولوجيةيف خصائصه 
 قد يكون أمراً متعذراً. املورفولوجيةصائص اخلعلى أساس  B. xylophilusآلفة  املستدق الطرفعلى الشكل 

 
 إعداد شـــــرائح جمهرية ذات نوعية جيدة، واحلصـــــول على جمهر ذي املورفولوجيةســـــمات الويتطلب التحديد باالســـــتناد إىل 

 قدرة عالية، والتمتع خبربة كبرية يف تصــــــــــــــنيف النيماتودا، خاصــــــــــــــة يف اجملموعة الصــــــــــــــغرية من األنواع املرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
 ، وغـــــــريهـــــــا). B. fraudulentusو B. mucronatus kolymensisو B. xylophilus )B. mucronatus mucronatusبـــــــاآلفـــــــة 

ون ئية معدات ومواد كاشــــفة باهظة التكلفة، ولكن ميكن اســــتخدامها ديوتتطلب طرق التحديد باســــتخدام البيولوجيا اجلز 
ضمان عدم من التدريب املتخصص يف النيماتودا). بيد أن اخلربة الوافية مطلوبة لاحلاجة إىل خربة تقنية كبرية (وبقليل جداً 

 جيــــــة يســــــــــــــتنــــــد و رفولو احملــــــدودة أثنــــــاء تطبيق اإلجراءات. ويف حني أن حتــــــديــــــد اهلويــــــة املضــــــــــــــيــــــاع مواد النيمــــــاتودا 
أو جنس  لصغريةاألطوار اسوى  اً جراؤه حىت إذا مل يكن متاحإميكن  ئييالبالغة فإن التحديد اجلز  النيماتوداإىل عينات من 

تســـــــلســـــــل القائمة البلمرة املإنزمي البالغة، وهذه ميزة تتســـــــم هبا هذه الطريقة. ويف حني أن طرق تفاعل  النيماتوداواحد من 
 املرســــــــال  النووي الرييب احلمضال متيَّز بني النيماتودا امليتة واحلّية، ميكن للطرق اجلديدة املســــــــتندة إىل  احلمض النوويعلى 

 ).Leal et al., 2013جود نيماتودا حّية (أن توضح ما إذا كان الكشف اإلجيايب ناشئ عن و 
 

لديه يف النيماتودا أو خبري متخصص يف أمراض النبات و  أخصائيوميكن حتديد هوية نيماتودا خشب الصنوبر على يد 
البالغة ويف حالة  داالنيماتو من  اً وإناث اً إذا كانت العينات املتاحة ذكور  املورفولوجيةسمات الخلفية عن النيماتودا باستخدام 

ئية للحصول على يواملعلومات اجلز  املورفولوجيةسمات الجيدة. ومع ذلك، ميكن أن توجد حاالت يوصى فيها باجلمع بني 
يف منطقة جديدة،  B. xylophilus آفة درجة أعلى من التيقن بشأن حتديد اهلوية، وذلك على سبيل املثال عندما تكتشف

األوىل، وكضمان جلودة االمتثال ملخططات إصدار الشهادات، وعندما توجد اآلفة يف شحنات  وعندما يكتشفها خمترب للمرة
صّدرخاصة عندما يُعلن عن خلو البلد أثناء التفتيش على الواردات، 

ُ
 . وباإلضافة B. xylophilusمن آفة  امل

ئية أمرًا ضرورياً، مثل ياستخدام التقنية البيولوجية اجلز  جتعل مورفولوجيةإىل ذلك، ميكن أن تكشف اآلفة عن اختالفات 
. وعندما ال يُعزل سوى عدد قليل الفتحة اإلخراجية) أو مكان 4املستدير أو املدبب لدى اإلناث (الشكل  الذنبطرف 

ديد إجراء حت قبل حتديد هويتها للحصول على مادة كافية تساعد على B. fuckelianaمن النيماتودا، يوصى بإكثارها على 
 ).1-1-4ميكن التعويل عليه (القسم 

 
 جيو التحديد المورفول  4-1
 

ميكن أن يوجد العديد من أنواع النيماتودا يف خالصة مائية من اخلشب املخروطي، ال سيما إذا كان حتلل األنسجة قد 
من  لعادة النيماتوداالذي مييِّز يف ا الرمحبدأ. وسوف يكون بعضها أنواعًا رمية املعيشة حيث تفتقر النيماتودا البالغة إىل 

غدهتا اليت تفتح  Aphelenchidaإىل  Bursaphelenchus. وينتمي النوع Dorylaimidaو Tylenchida ،Aphelenchida رتبة
البصلة  بني البلعوميف جتويف  اليت تفتح غدهتا Tylenchidaنيماتودا  على النقيض من اجلسم اخللفيالظهرية يف  البلعومية

لن يكون  B. xylophilusجي آلفة و ). وإذا كانت اخلالصة ال حتتوي إالّ على الصغار فإن التحديد املورفول4والرمح (الشكل 
 B. xylophilusاليت تقع ضمن نطاق حجم الصغار من آفة  aphelenchoideممكناً. ويف تلك احلاالت، ينبغي فصل أنواع 

 ئي.ي) وينبغي إكثارها يف مستنبت أو استخدامها مباشرة للتحديد اجلز Penas et al., 2008(انظر، على سبيل املثال، 
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عدسة الغمر بالزيت). وميكن لتباين ( 1 000إىل  400وألغراض التحديد باستخدام جمهر ضوئي، يوصى بإجراء تكبري من 

 فروق التداخل أن تسهِّل املالحظة.
 
 إعداد العينات  4-1-1
 

مضاعفة النيماتودا املستخرجة للحصول على مادة كافية لتحديد اهلوية. ومعظم أنواع  الضرورييكون من قد 
Bursaphelenchus  يات من النوعالشكل احلامل للجراثيم يف الفطر  باستخدامميكن استنباهتا B. fuckeliana.  وحتتاج بعض

، إىل استنبات على شكل غري حامل للجراثيم. ويستبت كال sexdentatiاألنواع، خاصة األنواع اليت تنتمي إىل جمموعة 
غراماً من خالصة الشعري،  15ار، وأغ – أغارغراماً من  15خالصة الشعري ( أغاريف املائة من  2الشكلني الفطريني على 

 ةمل من أغار خالص 25مم) مبا قدره  90أطباق بيرتي (اليت يبلغ قطرها  أل). ومت7.0من املاء؛ برقم ُأسي قدره  ملغ 750و
الشعري املعقم. وتنقل أبواغ الفطر أو أجزاء من األغار احملتوية على وائد فطري إىل أطباق بيرتي يف وحدة منصات نظيفة. 

 درجة مئوية تقريباً). وتنقل النيماتودا املراد تربيتها  25ويوصى بوضع ألواح الفطريات يف حاضنة يف درجة حرارة الغرفة (
مئوية  25ة توضع على األفطور باستخدام ماصة أو وسيلة أخرى. ويوصى حبضن النيماتودا يف درجة حرارة يف قطارة صغري 

 لنيماتودااتقريباً (باالستناد إىل خصائصها البيولوجية)، ويؤدي ذلك إىل معدل تكاثر كاٍف للحصول على أعداد كافية من 
 والصغرية.  البالغة

 
 المؤقتة التحضيرات  4-1-1-1
 

 العينات غري ا على أفضل حنو يفهتشاهداملؤقتة للتحديد السريع أو لدراسة السمات اليت ميكن م إعداد التحضريات يتم
على النحو الذي سريد بيانه أدناه. وتنقل العينات احلّية إىل قطرة صغرية من املاء على شرحية زجاجية. وتسخَّن  املثبتة

تتوقف قت راً من حركة النيماتودا. وينبغي أن يتوقف التسخني يف أقرب و اق مر الشرحية لفرتة وجيزة على هلب كحويل والتحق
ذ ميكن أن حيتاج جسم الساترة، إبتثبيت . وتوضع ساترة وتكون الشرحية جاهزة للدراسة. وال يوصى احلركةفيه العينات عن 

 . السفادغشاء ذكور النيماتودا إىل التحريك بعد ذلك يف الوضع الظهري البطين لرؤية 
 
 التحضيرات الدائمة  4-1-1-2
 

جتهَّز التحضــــــريات الدائمة لتحديد اهلوية باســــــتخدام اجملهر الضــــــوئي على النحو الذي ســــــريد بيانه أدناه. وتقتل النيماتودا 
ثبيتها تيتم احلصــــــــول عليها عن طريق تربية النيماتودا باســــــــتخدام حرارة هادئة، ويتم اليت املســــــــتخرجة من املادة النباتية أو 

 ،يف املائة 40برتكيز من الفورمالني  يف املائة 10ماء مقطر، و يف املائة 35 ومحض اخلليك والكحول (نيلاباســــــــتخدام الفورم
) أو باســــــتخدام ثالثي Andrássy, 1984) (يف املائة 95من الكحول برتكيز  يف املائة 50محض اخلل الثلجي، و يف املائة 5و

مل ماء مقطر)،  91مل ثالثي إيثانول أمني، و 2فورمالدهايد)، و يف املائة 40فورمالني (المل  7(إيثانول أمني والفورمالني 
 وُجتهز باســـــــــتخدام غليســـــــــرين ال مائي (ألغراض التخزين الطويل األجل) وتوضـــــــــع على الشـــــــــرائح يف غليســـــــــرين ال مائي 

 ســــــــــــاعة) إلعداد الشــــــــــــرائح الدائمة  1.5-1. والطريقة األســــــــــــرع (Goodey (1963)و Seinhorst (1959)كما هو مبنيَّ يف 
من حملول فورمالدهايد الســـاخن. وحيدث  يف املائة 4على أســـاس قتل النيماتودا يف  Ryss (2003)هي الطريقة اليت وصـــفها 
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 يســــــــــــــرين. مربمج للتحكم يف درجات احلرارة مث يعاجل بعد ذلك بالغلبعد ذلك يف درجات حرارة خمتلفة يف جهاز التثبيت 
 ثبتات، ملاالرجوع إىل مزيد من التفاصــــــيل بشــــــأن إعداد عينات النيماتودا والشــــــرائح الدائمة، مبا يف ذلك وصــــــفات وميكن 

 ، وهو متاح جماناً على اإلنرتنت.van Bezooijen (2006)يف 
 
 مفتاح مستوى األنواع  4-1-2
 

لتحديد فصيلة عينات اإلناث. وُعدل املفتاح املستخدم يف فصيلة  Bongers (1989)يستخدم املفتاح التايل املشتق جزئياً من 
Parasitaphelenchinae  لتحديد جنسBursaphelenchus  منHunt (2008) واملفتاح داخل اجلنس .Bursaphelenchus 

 التشخيصي الذييف الربوتوكول . وبدالً من ذلك، يتاح Braasch et al. (2009)مأخوذ عن  xylophilusبالنسبة للمجموعة 
مفتاح بسيط مت توضعه بتوافق اآلراء يف منطقة منظمة وقاية  B. xylophilus (EPPO, 2013b) وضعته املنظمة املذكورة آلفة

 املتوسط ويستخدم على نطاق واسع. النباتات يف أوروبا والبحر
 

 :Diagnostic protocols for regulated pestsوميكن الرجوع إىل تعاريف املصطلحات املستخدمة يف األقسام التالية يف 

Pictorial glossary of morphological terms in nematology  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح: قائمة مصورة)
 ).EPPO, 2013aباملصطلحات املورفولوجية يف علم النيماتودا الصادرة عن منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط) (

 
 مفتاح العائالت أو الفصائل  4-1-2-1
 
 2 ............................................................................. قلمالنيماتودا ذات رمح أو  -1
 NBS ........................................................................... النيماتودا بدون رمح أو قلم -

 3 ............................................... متصل بتجويف اجلسم اخللفيالفم مزوَّد حبربة مدببة والبلعوم  -2
 NBS ...................................... جتويف خلفيالفم به حربة أحادية، والبلعوم أسطواين أو كمثري بدون -

 4 ............................................................................مزوَّدة بصفائح اجلسم اخللفي -3
 NBS .................................................................... بدون صفائح واضحة اجلسم اخللفي -

 5 .................................................. اجلزء األمامي مفصول بوضوح عن اجلزء اخللفي جبزء ضيق -4
 اجلزء األمامي واجلزء اخللفي غري مفصولني جبزء ضيق، والبصلة القاعدية صغرية بدرجة كبرية، والبشرة  -

 NBS  ............................................................................................................ تبدو مقسَّمة إىل حلقات

 6 ................................................................ تناسلية واحدة (فتحة تناسلية خلفية) غدة -5
 NBS ..................................................................................... غدتان تناسليتان -

 7 ............................................................................. منطقة الشفة بدون شعريات -6
 NBS .......................................................................... منطقة الشفة مزوَّدة بشعريات -
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 اجلسم اخللفي عضلي بدرجة كبرية ومن السهل مالحظة أنه متطور بدرجة جيدة، وميكن رؤيته بوضوح بتكبري  -7
 8 ... وتفتح غدة البلعوم الظهرية يف جتويف البلعوم الواقع داخل اجلسم اخللفي منخفض، وهو بيضاوي إىل مثلث دائري،

 NBS ...................... اجلسم اخللفي عادي، وغدة البلعوم الظهرية تفتح يف جتويف البلعوم خلف احلربة مباشرة -

 9 ..........................................................غدد البلعوم متداخلة مع األمعاء من ناحية الظهر -8
 NBS ..................................................................... الغدد البلعومية داخل انتفاخ جماور -

 رى إالّ عندما جبليدة جناحية الشكل (ال يُ ذنب الذكر مغطاة  �اية -9
 10  .................................................................. تكون النيماتودا يف الوضع الظهري البطين)

 NBS ................................................................... اجلليدة اجلناحية الشكل غري موجودة -

 Parasitaphelenchinae ........................... بفتحة شرجيةمقبض الرمح موجود يف العادة، واألنثى مزوَّدة  -10

 NBS ..................................... بفتحة شرجيةمقابض الرمح غري موجودة يف العادة، واألنثى غري مزوَّدة  -
 
 Parasitaphelenchinaeمفتاح فصيلة   4-1-2-2
 

 شياً باحلشرات؛ واجلزء اخللفي من الفتحة ياملرتبطة تعا السكونالصغار يف مرحلة  IVJأو  IIIJيف معظم األنواع،  -11
 مندجمتان جزئياً أو منفصلتان؛ وذنب الذكر  وشوكتا السفادمن طول اجلسم)؛  يف املائة 80-60التناسلية (عادة 

 Bursaphelenchus ........................................ يف معظم األنواع وغشاء السفاد موجودشديد؛  التواءبه 
 من طول اجلسم)؛  يف املائة 90-80، والفتحة التناسلية خلفية بدرجة كبرية (IVJالصغار يف مرحلة الركود  -

 NBS ................... وغشاء السفاد موجودإىل اخللف بقوة؛  تان جزئياً؛ وذنب الذكر غري ملتومندجم وشوكتا السفاد

 
 Bursaphelenchus مفتاح جنس  4-1-2-3
 

 فيحة زاوية وحتتوي على ص واألشواك السفادية طويلة وحنيلة وشبه دائريةبارزة؛  سديلةالفتحة التناسلية هبا  -12
 مع وجود بروز دائري خلفي وقاعدة مرتفعة، والربوز القرصي موجود  مفلطحيف الثلث اخللفي، والرأس 

 xylophilusفئة  ............................................... يف العادة؛ والفتحة اجلانبية مزوَّدة بأربعة خطوط
 xylophilusفئة غري  ....................................................................... خصائص خمتلفة  -
 
  xylophilusمفتاح فئة   4-1-2-4
 

 ، ميكن استخدام املفتاح التايل (املعدل وفقًا ملنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط xylophilusيف إطار فئة 
)2013b, 2014 لتمييز (B. xylophilus  املستخرجة من اخلشب واللحاء عنBursaphelenchus  من نفس الفئة. وميكن

. Braasch and Schönfeld (2015)يف  xylophilusفئة  الرجوع إىل مزيد من التفاصيل املتعلقة بسائر األنواع املنتمية إىل
)؛ وميكن استبعاد هذه األنواع B. populiعلى أنواع ال تنشأ عن اخلشب املخروطي (مثل  xylophilusوحتتوي أيضًا فئة 

 تباينمن  كن أن يزيدمي صفائح األغار احملتوية على فطر ببساطة عن طريق حتديد أنواع اخلشب. واستنبات النيماتودا على
 ذنب األنثى.

 



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-10بروتوكول التشخيص 

 14 ............................. )5و 4األنثى شبه أسطواين ومزوَّد أو غري مزوَّد بنهايات حادة (الشكالن  ذنب -13
 B. xylophilusر فئة غي ...........) أو مستدق بقوة، ومزوَّد وغري مزوَّد بنهايات حادة6ذيل األنثى خمروطي (الشكل  -

 15 .................................... ميكرون (يقاس من اللقمة إىل الطرف البعيد) 30طول األشواك أقل من  -14
 B. xylophilusر فئة غي .............................................. ميكرون  30أكثر من  أشواك السفادطول  -

 16 .................. ) 7(جيم) و5اء زاوي (الشكالن ناحن ذات هاذات منقار طويل ومدبب وأطراف شوكة السفاد -15
 B. xylophilusر فئة غي ............................ ذات احناء مستدير،  هاالشوكة هلا منقار قصري ومدبب، وأطراف -

 17 .............. )8(زاي) و 5عميق (الشكالن  بتجويفسديلة الفتحة التناسلية لدى األنثى مستقيمة وال تنتهي  -16
 B. xylophilusر فئة غي .............. (ألف)) 9سديلة الفتحة التناسلية لدى األنثى منتهية بتجويف عميق (الشكل  -

 18 ......................................... (د))10(ج) و4ميكرون (الشكالن  3من  أكثر�اية ذنب األنثى  -17
  *ميكرون 2ومزوَّد أو غري مزوَّد بربوز صغري أقل من  )(أ)4(حاء) و 5ذنب األنثى بدون �اية مدببة (الشكالن  -

 (الشكل المستدير الذيل) B. xylophilusر فئة غي ............................. (ياء)) -(طاء)5(ب) و4(الشكالن 

  B. mucronatus kolymensis and ........................  خلفهاجلسم اخللفي أو جتويف يف  اإلخراجيةالفتحة  -18
B. xylophilus (mucronated form**)  

 B. xylophilusر فئة غي ....................................... اجلسم اخللفيجتويف يف مقدمة  الفتحة اإلخراجية -
 

NBS   ليست من أنواعBursaphelenchus species  
 (باء)). 9، ميكن أن توجد اإلناث اليت لديها بروز صغري أو حىت بدون �اية مدببة (الشكل .fraudulentus Bيف بعض جتمعات   *

تظهر يف األخشاب النفضية ولكنها وجدت أيضاً يف األرز،  B. fraudulentusوإذا كان نوع اخلشب الذي توجد فيه النيماتودا غري مؤكد (
 ئي.يز ولكن مل توجد يف الصنوبر) يوصى باستخدام االختبار اجل

) إلجراء  2011al. etGu ,ئية (يأساساً يف أمريكا الشمالية ويوصى باستخدام االختبارات اجلز  B. xylophilusتوجد النهايات املدببة يف آفة  **
 .B. mucronatus kolymensis (Braasch et al., 2011ي (؛ أB. mucronatusن "النوع األورويب" آلفة فصل موثوق هلذا النوع ع

 
 جية و ، فإن حتديد اهلوية على أساس اخلصائص املورفولالفتحة اإلخراجيةوإذا كان من الصعب التعرف على وضع 

 ئية. يقد ال يكون صحيحاً. ويف تلك احلاالت، ينبغي إجراء اختبارات جز 
 

 ): Bursaphelenchus )Nickle, 1970; Hunt 2008جنس عمومًا باخلصائص اليت يتميَّز هبا  B. xylophilusوتتسم آفة 
 تطور متاماً، ممم وهو حنيف؛ واملنطقة السفلية مرتفعة ويقابلها ضيق ومزوَّدة بست شفاه؛ والرمح  1يبلغ الطول حوايل 

(واو)؛ و�اية ذنب الذكر ملتوية بقوة 5و 11متامًا (الشكالن  متطور؛ واجلسم اخللفي وله يف العادة قاعدة صغرية ومسيكة
)؛ 12الشكل يف الوضع الظهري البطين ( يف �ايته غشاء جرايب تناسليناحية البطن، وميكن رؤية شكل شبه خمروطي 

 )؛10و 7غري موجود (الشكالن  واجلسم املرشدقوية، وهي وردية شوكية الشكل، وهلا قمة ومنقار بارزان؛  وأشواك السفاد
 (ألف)).  5متاماً (الشكل  متطورمن طول اجلسم؛ وكيس الرحم األمامي  يف املائة 80-70تناسلية والفتحة ال

 
عن طريق وجود  Bursaphelenchusمستديرة الذنب وميكن متييزها عن سائر أنواع  B. xylophilusومعظم جتمعات آفة 

كبرية نسبياً   أشواك سفادية) 7(الشكل  B. xylophilus) يوجد لدى ذكور 1). (10اخلصائص الثالث التالية (الشكل 



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 15-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

) ذنب 2يف النهايات البعيدة من األشواك. ( )ة الشكلينتوءات قرص(مقوسة بشكل متساٍو، وقاعدهتا مدببة حبدة وهبا 
ة)، صغري  (أ))، وهي غري مزوَّدة يف العادة بنهايات مدببة (بروزات4اإلناث شبه خمروطي وبه �اية مستديرة عموماً (الشكل 

 ميكرون  2ولكن توجد يف العادة لدى اإلناث ذات الشكل املستدير الذيل �اية مدببة على ذنبها تقل يف العادة عن 
 ).8) الفتحة التناسلية طويلة ومتداخلة مع الشفة األمامية (الشكل 3(ب)). (4(الشكل 

 
 الذنبميكرون) يف �اية  4.2 – 1.5املستدقة الطرف عمومًا �ايات مدببة ( النيماتوداومع ذلك، يوجد لدى إناث 

 (ج)).4(الشكل 
 

) يف الناحية 13واخلصائص اليت تشاهد على أفضل وجه عن طريق املسح اجملهري اإللكرتوين هي أربع ثلمات (الشكل 
مباشرة، وزوجان بعد  الفتحة الشرجيةوزوج شرجي قبل  :)14ة يف الذكور (الشكل يالذيل احلليماتاجلانبية، وعدد ومواضع 

ميكن بالكاد  . وهذه اخلصائصالفتحة الشرجية، وحليمة متوسطة أمام الغشاء التناسليموجدان قبل أصل  الفتحة الشرجية
رتوين ان باستخدام اجملهر اإللكفهما صورت 14و 13يف بعض األحيان أن تشاهد من خالل اجملهر الضوئي. وأما الشكالن 

  Bursaphelenchusما يتعلق بتجميع أنواع  يف 3-1-4توضحان هذه اخلصائص حيث وردت اإلشارة إليها يف القسم 
 .xylophilusيف فئة 

 
 .B. xylophilusرفولوجية آلفة و قياسات اخلصائص امل 1وترد يف اجلدول 

 
  



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-10بروتوكول التشخيص 

 (املتوسط والنطاق بني قوسني)  Bursaphelenchus xylophilusقياسات خصائص  :1الجدول 
 

 الذكور

 املؤلف
 صيةااخل

Nickle et al. 
(1981) (n = 5) 

(الواليات 
  †املتحدة)

Mamiya and 
Kiyohara (1972) 

40)  = n( 
 †(اليابان)

P 

Mota et al. (1999) 
(n = 12)  
  †(الربتغال)

Penas et al. (2008) 
(n = 20)  
 †(الربتغال)

P 

20)  = n(2008) ( al. etPenas 

 ‡(الربتغال)
P 

 )، ممLالطول (
0.56 

)0.52-0.60( 
0.73 

)0.59-0.82( 
1.03 

)0.80-1.30( 
0.57 

)0.45-0.69( 
1.04 

)0.87-1.17( 

 أ 
(طول اجلسم/أقصى 

 قطر للجسم)

40.8 
)35-45( 

42.3 
)36-47( 

49.4 
)44-56( 

46.0 
)40.2-58.5( 

45.7 
)41.3-48.9( 

 ب
 (طول اجلسم/

من املقدمة  املسافة
 ويلإىل الصمام الع

 البلعومي)

9.4 
)8.4-10.5( 

9.4 
)7.6-11.3( 

13.3 
)11.1-14.9( 

9.6 
)8.2-10.7( 

13.7 
)11.6-15.4( 

 جيم 
(طول اجلسم/طول 

  الذيل)

24.4 
)21-29( 

26.4 
)21-31( 

28.0 
)24-32( 

21.6 
)19.1-24.6( 

26.8 
)23.6-31.4( 

  احلربة، بامليكرون
13.3 

)12.6-13.8( 
14.9 

)14-17( 
12.6 

)11-16( 
11.0 

)10-14( 
14.0 

)12-15( 

، أشواك السفاد
 ميكرون 

21.2 
)18.8-23.0( 

27.0 
)25-30( 

24 
)22-25( 

19.3 
)16.5-24.0( 

30.4 
)25.0-33.5( 

 

 اإلناث

 املؤلف
 صيةااخل

Nickle et al. 
(1981) (n = 5) 

(الواليات 
  †املتحدة)

Mamiya and 
Kiyohara (1972) 

(n = 40)   
 †(اليابان)

P 

Mota et al. (1999) 
12)  = n( 

 †(الربتغال)
Penas et al. 

20)  = n(2008) (

 †(الربتغال)
P 

20)  = n(2008) ( al. etPenas 

‡(الربتغال)
P 

 )، ممLالطول (
0.52 

)0.45-0.61( 
0.81 

)0.71-1.01( 
1.05 

)0.89-1.29( 
0.58 

)0.51-0.66( 
1.13 

)0.91-1.31( 

 أ 
اجلسم/أقصى (طول 

 قطر للجسم)

42.6 
)37-48( 

40.0 
)33-46( 

50.0 
)41-58( 

41.9 
)32.8-50.6( 

45.6 
)39.4-50.3( 

 ب
 (طول اجلسم/

املسافة من املقدمة 

9.6 
)8.3-10.5( 

10.3 
)9.4-12.8( 

13.8 
)12.7-16.4( 

10.1 
)9.1-11.2( 

14.7 
)11.6-16.8( 



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 17-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 اإلناث

 املؤلف
 صيةااخل

Nickle et al. 
(1981) (n = 5) 

(الواليات 
  †املتحدة)

Mamiya and 
Kiyohara (1972) 

(n = 40)   
 †(اليابان)

P 

Mota et al. (1999) 
12)  = n( 

 †(الربتغال)
Penas et al. 

20)  = n(2008) (

 †(الربتغال)
P 

20)  = n(2008) ( al. etPenas 

‡(الربتغال)
P 

 ويلإىل الصمام الع
 البلعومي)

 جيم 
اجلسم/طول (طول 
  الذيل)

27.2 
)23-31( 

26.0 
)23-32( 

26.6 
)22-32( 

25.4 
)20.2-29.0( 

28.1 
)21.9-34.4( 

  احلربة، بامليكرون
12.8 

)12.6-13.0( 
15.9 

)14-18( 
12.3 

)11-15( 
11.2 

)10.0-12.5( 
14.4 

)12-16( 

وضع الفتحة 
)، Vالتناسلية (

النسبة املئوية من 
 الطول

74.7 
)73-78( 

72.7 
)67-78( 

73.3 
)70-76( 

71.5 
)70.1-72.9( 

72.6 
)70.4-74.5( 

 
 النيماتودا بعد االستخراج من الطبقات التحتية يف العائل الطبيعي. †
 النيماتودا اليت تنمو يف مستنبت فطري ملدة سنة. ‡
 
 مع األنواع المشابهة Bursaphelenchus xylophilusمقارنة   4-1-3
 

 )، ولكن العيب الذي تنطوي عليه تلك املفاتيح Ryss et al., 2005(مثل  Bursaphelenchusتتوفر مفاتيح لتحديد أنواع 
غري مكتملة أو تستند إىل عينات قليلة. انظر . Bursaphelenchusأن التوصيفات املبكرة ألنواع  Ryss et al. (2005)يف 

Vieira et al. (2003)  نوعاً من أنواع  74للرجوع إىل التوصيفات األصلية اليت تشملBursaphelenchus. 
 

وبالرغم من اجلدل الدائر حالياً . Braasch (2001)باملعىن الوارد يف  xylophilusنوعاً واحداً من فئة  B. xylophilusومتثل آفة 
 نوعًا أو نوعًا فرعياً  15 عنعدد من األنواع الواردة ضمن هذه الفئة فإن ما ال يقل  حولبني خرباء التصنيف 

مات ي)، وعدد ووضع احلل9على أساس عدد اخلطوط اجلانبية (الشكل  xylophilus) ينتمي إىل فئة 2015(حىت أبريل/نيسان 
 ,Gu et al., 2005; Ryss et al., 2005; Braasch et al., 2009; Braasch and Schönfeldالذيلية وخصائص السديلة التناسلية (

 B. trypophloei Tomalak & Filipiak, 2011 and( Bursaphelenchus). واقرتح مؤخراً ما ال يقل عن نوعني من أنواع 2015

B. masseyi Tomalak, Worrall & Filipiak, 2013ا إىل فئة م) إلضافتهxylophilus ؛ غري أن هذا الربوتوكول يتبع التصنيف
ن ضم ألن يُدرجان مل يعتربا أن هذين النوعني صاحلا اللذان Braasch and Schönfeld (2015) املؤلفان األخري الذي وضعه

 هي: xylophilus. وبالتايل فإن األنواع املنتمية إىل فئة لشوكة السفادرفولوجية و هذه الفئة بسبب اخلصائص امل
 
- B. xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970  
- B. fraudulentus Rühm, 1956 (Goodey, 1960)  



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-10بروتوكول التشخيص 

- B. mucronatus mucronatus (Mamiya & Enda, 1979) Braasch, Gu & Burgermeister, 2011  
- B. mucronatus kolymensis, Braasch, Gu & Burgermeister, 2011  
- B. conicaudatus Kanzaki, Tsuda & Futai, 2000  
- B. baujardi Walia, Negi, Bajaj & Kalia, 2003  
- B. luxuriosae Kanzaki & Futai, 2003  
- B. doui Braasch, Gu, Burgermeister & Zhang, 2004  
- B. singaporensis Gu, Zhang, Braasch & Burgermeister, 2005  
- B. macromucronatus Gu, Zheng, Braasch & Burgermeister, 2008  
- B. populi Tomalak & Filipiak, 2010  
- B. paraluxuriosae Gu, Wang & Braasch, 2012  
- B. firmae Kanzaki, Maehara, Aikawa & Matsumato, 2012  
- B. koreanus Gu, Wang & Chen, 2013  
- B. gillanii Schönfeld, Braasch, Riedel & Gu, 2013 
 

 ) Gu et al., 2011( واملستدقة الطرفإىل شكلني أو إىل جمموعتني: املستديرة الذيل  B. xylophilusوميكن فصل آفة 
 . B. mucronatus kolymensisتوجد أساساً يف أمريكا الشمالية وتشبه كثرياً  املستدقة الطرف). واجملموعات 4(الشكل 

 
األخرى  Bursaphelenchusعن مجيع أنواع  xylophilusوميكن التمييز بني األنواع أو األنواع الفرعية اخلمسة عشر من فئة 

لدى الذكر وعن طريق وجود سديلة تناسلية ذات شكل ممّيز لدى األنثى. ولفصل آفة  السفادية ن حيث شكل األشواكم
B. xylophilus  عن األنواع األخرى األربعة عشر يف الفئة، ميكن استخدام شكل الذيل (شبه اسطواين أو اسطواين ذو �ايات
، مبا يف ذلك xylophilusأنواع فئة  ل. وميكن الرجوع إىل مفتاح مفصَّل لكادة، مع عدم وجود �ايات مدببة)عمستديرة يف ال

. ويوجد لدى مجيع األنواع األخرى من فئة Braasch and Schönfeld (2015)رسومات تبني اخلصائص الرئيسية، يف 
xylophilus  إما ذيل خمروطي أو ذيل مدبب لدى اإلناث. ومع ذلك، ال يوجد سوى القليل من التجمعات املدببة الشكل

). وباإلضافة 4يف أمريكا الشمالية، ومن الصعب التمييز مورفولوجياً بينها وبني األنواع املدببة (الشكل  B. xylophilusمن آفة 
ة مستديرة بشكل ي يتم احلصول عليها من املستنبتات املختربية �ايات ذيلاليت B. xylophilus إىل ذلك، تظهر عموماً إناث

 عام، يف حني أن السالالت اليت يتم احلصول عليها من األشجار املصابة أو من األشجار امللقحة اصطناعياً 
). وميكن الرجوع 4كل ميكن أن حتتوي على إناث لديها �ايات مدببة خمتلفة األطوال إىل جانب إناث مستديرة الذيل (الش

 .Gu et al. (2011)إىل مزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع يف 
 

. ويتوزع هذان النوعان B. mucronatus kolymensisو B. mucronatus mucronatusانتشاراً هي  xylophilusوأكثر أنواع فئة 
 ). ولذلك، من احملتمل أن التمييز يف األغلب يكون Ryss et al., 2005أحناء أوروبا وآسيا وكذلك يف كندا (كل يف  

 ).10و 6(الشكالن  B. mucronatus kolymensis أو B. mucronatus mucronatusو B. xylophilusبني 
 

، مبا فيها Bursaphelenchuنوعًا من أنواع  50ات مرجعية تشمل تمستنب Bursaphelenchusوتتاح يف جمموعة مستنبتات 
شئها يف مجيع أحناء العامل، وذلك يف معهد يوليوس كوهن، ومركز امن شىت من B. xylophilusساللة من سالالت  41

 عة، ومعهد صحة النباتات الوطنية والدولية، براونشفايغ، أملانيا.و البحوث الفيدرايل للنباتات املزر 
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 التحديد الجزيئي  4-2
 

ماتودا املعزولة. ويتم يمن الن B. xylophilusئية اليت تتيح حتديد هوية ياجلز يتضمن هذا القسم معلومات عن االختبارات 
إجراء االختبارات عموماً بعد إجراء فحص مورفولوجي من أجل تأكيد النتائج اليت يتم استخالصها. ويف األقسام الفرعية 

 قسم. و املبنيَّ يف بداية كلالتالية، تُعرض أنواع خمتلفة من االختبارات اليت تتناول قضايا حمددة على النح
 

ا ما يلي هي االختبارات املوصــــــــــــــى هب ئية املبيَّنة يفياالختبارات اجلز . و B. xylophilusويتاح كثري من الطرق لتحديد هوية 
البلمرة زمي إنئي من خالل تفـاعـل يوقـت صــــــــــــــيـاغـة الربوتوكول. وميكن إجراء اختبـارات أخرى. وميكن إجراء التحـديـد اجلز 

). 3-2-4يف الوقت احلقيقي (القســـم  املتســـلســـلالبلمرة إنزمي ) أو عن طريق تفاعل 2-2-4(القســـم التقليدي  املتســـلســـل
) 1-2-4 (يف القسم ملباعد النسخ الداخليواستخدمت كل هذه التقنيات، ال سيما تعدد أشكال طول الشظايا احملددة 

تحداث اآلن لتقييم من خالل اختبار احللقة. ومت اســــــــــــــ بنجاح يف املختربات يف كل أحناء العامل، ولكنها مل ختضــــــــــــــع حىت
 ) للكشــف املباشــر عن النيماتودا املســتهدفة يف اخلشــب 5-2-4اختبار التضــخيم املتســاوي احلرارة بواســطة العروة (القســم 

 وحتديد هويتها.
 

). ويتطلب هذا النهج 8-2-4ئي على حتليل التتابع والرتميز الشريطي (القسم يويتوقف أحدث �ج متبع يف التحديد اجلز 
) bank-Q(إتاحة إمكانية الوصول إىل مرافق التتابع والوصول إىل تتابعات موثوقة (مثل التتابعات املوجودة يف بنك احلَْْجر 

)bank.eu/Nematodes/-http://www.q ة على حنو ميكنهم من تاليفر ن املهاموظفني على درجة عالية م) ويتطلب أيضًا 
 التوصل إىل نتائج كاذبة.

 
يف املنتجات اخلشبية ألغراض احلَْْجر، من احلاسم التمييز  B. xylophilusللكشف عن  اجلزيئيةوعندما تستخدم التقنيات 

يف اخلشب، وال ميكن لطرق  B. xylophilusبني النيماتودا احلّية وامليتة. وتقتل عدة معاجلات خاصة بالصحة النباتية آفة 
أم إىل بقايا محض  ّيةراجعة إىل نيماتودا ح ما الكشف احلالية باستخدام احلمض النووي أن حتدِّد ما إذا كانت نتيجة إجيابية

ز النيماتودا القائمة على احلمض النووي الرييب اليت ميكن أن متيِّ  اجلزيئية. ويفضل استخدام الطرق ميتةيماتودا نووي يف ن
 ). ويتعنيَّ مراعاة هذه 2-2-4) (القسم Leal et al., 2013احلّية وامليتة يف اخلشب لدواعي التنظيم اخلاص باحلَْْجر (

 املشكلة عند اختيار طريقة استخالص النيماتودا (تعتمد تقنية قمع بريمان، مثالً، على النيماتودا احلّية؛ انظر 
ئية تخدمة يف التحديد. وينبغي، حيثما أمكن، التثبت من سالمة النتيجة اجلزي) والتقنية اجلزيئية املس5-3و 4-3القسمني 

 اإلجابة عن طريق التحديد املورفولوجي.  
 

، أل�ا حتدِّد شرتكما ن(مبا فيها اإلشارة إىل أمساء العالمات التجارية)   الطرق املتبعةهذا الربوتوكول التشخيصي  ويصف
واخلصوصية و/أو إمكانية االستنساخ املتحققة. وال يعين استخدام كواشف أو مواد كيميائية املستوى األصلي للحساسية 

أو معدات يف هذه الربوتوكوالت التشخيصية املوافقة على استخدامها حصراً دون غريها من الكواشف أو املواد الكيميائية 
اسب معايري ختربية الواردة يف هذه الربوتوكوالت مبا ينأو املعدات اليت قد تكون مناسبة أيضاً. وميكن تعديل اإلجراءات امل

 املختربات الفردية، شريطة التثبت منها على النحو الوايف.
 

http://www.q-bank.eu/Nematodes/
http://www.q-bank.eu/Nematodes/


اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-10بروتوكول التشخيص 

 لداخليلمباعد النسخ االبلمرة المتسلسل  إنزيمتعدد أشكال طول الشظايا المحدِّدة باستخدام تفاعل   4-2-1
 

خدام باست ملباعد النسخ الداخليتقنية تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة  Burgermeister et al. (2005, 2009)استخدم 
. وترد تقريبًا يف كل Bursaphelenchusنوعًا آخر من أنواع  43و B. xylophilusالبلمرة املتسلسل للتمييز بني  إنزميتفاعل 

ملباعد أشكال طول الشظايا احملددة  أمناط تعدد 2009اجلديدة اليت ُنشرت بعد عام  Bursaphelenchusتوصيفات أنواع 
. Burgermeister et al. (2009)البلمرة املتسلسل على أساس الطريقة اليت استحدثها  إنزميباستخدام تفاعل  النسخ الداخلي

 وعة موهذه التقنية، من بني كل التقنيات اجلزيئية الواردة يف هذا الربوتوكول، هي التقنية اليت أثبتت فعاليتها يف أوسع جم
  .Bursaphelenchusمن أنواع 

 
موعة والصغار) باستخدام جم ،يستخلص احلمض النووي من أطوار حياة خمتلطة من النيماتودا (اإلناث والذكور الناضجةو 

ميكرون من املاء يف  5عينة) يف  30إىل  1وتوضــــــــــــــع عينات النيماتودا QIAamp DNA Micro Kit (Qiagen1 .)(أدوات 
 مئوية إىل أن يتم االســــــــــــتخالص. وقبل االســــــــــــتخالص، تذاب العينة وختلط  20-وجتمَّد يف درجة حرارة  أنابيب إبيندوف

 1) وتتم بعــد ذلــك جمــانســــــــــــــتهــا يف أنبوب إبينــدورفATL) (1Qiagenمن دارئ احنالل األنســــــــــــــجــة ( اتميكرولرت  10مع 
 ). ويتم بعد ذلك اســــتخالص احلمض النووي وفقاً لتوصــــيات الشــــركة املصــــنِّعة 1إيبندورف(باســــتخدام أنبوب طرد مركزي 

)QIAamp DNA Micro Kit Handbook, Qiagen "باســـــــــتثناء اخلطوات 1"عزل احلمض النووي للجينوم من األنســـــــــجة ،(
 20(الشـــطف)، يســـتخدم  12ما يتعلق باخلطوة  ســـاعات. ويف 3، يســـتمر التحضـــني ملدة 4ما يتعلق باخلطوة  التالية. ويف

 دة نيمــاتودا) دو  30ميكرولرت (الســــــــــــــتخالص مــا يصــــــــــــــــل إىل  100النيمــاتودا الواحــدة) أو دودة (خلالصــــــــــــــــة  اً ميكرولرت 
 طـــافـــة احملتويـــة على احلمض النووي املســــــــــــــتخلص يف درجـــة شــــــــــــــُ ) على الغشــــــــــــــــاء. وختزَّن الAE )1Qiagenمن الـــدارئ 

 مئوية حلني االستخدام. درجة  20-حرارة 
 

عن طريق إجراء  ومباعد النسخ الداخلي البلمرة املتسلسل إنزميتفاعل لويتم إجراء حتليل تعدد أشكال طول الشظايا احملددة 
 جالبلمرة املتسلسل على احلمض النووي املستخلص ويلي ذلك تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة على نتا  إنزميتفاعل 
 باعد النسخ الداخليمالبلمرة املتسلسل. ويتم تضخيم جزء من احلمض النووي الريبوسومي احملتوي على مناطق  إنزميتفاعل 

ITS1و ، ITS2  التايل:  دئالبلمرة املتسلسل باستخدام الزوج البا إنزميعن طريق تفاعل 
 

ITS1-forward (F): 5′-CGT AAC AAG GTA GCT GTA G-3′ (Ferris et al., 1993)  

ITS2-reverse (R): 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′ (Vrain, 1993)   
وحدة من إنزمي  2ومن كل بادئ،  ميكروموالر 0.6) على اً ميكرولرت  50لســــــــــــل (البلمرة املتســــــــــــ إنزميوحيتوي خليط تفاعل 

 ، KClمّليموالر  50و HCl (pH-Tris (8.8من مّليموالر  10)، و1Fermentasأو  Taq )1Stratageneض النووي بلمرة احلم
دانو غرام كقالب منوذجي. ويتم إجراء  2، ومحض نووي برتكيز dNTPsمّليموالر  0.2، املغنيســــــــــــــيومكلوريد مّليموالر   2و

 2.5مئوية ملدة درجة  94عند درجة حرارة  التدوير التالية: دلرتة ببارامرتاتالتضــــــــــــــخيم باســــــــــــــتخدام جهاز تدوير حراري 

                                                 
 يف هذا الربوتوكول التشخيصي الطرق (مبا فيها اإلشارة إىل أمساء العالمات التجارية) كما نشرت، وهذه حتدِّد املستوى األصلي للحساسية توصى  1

ملوافقة ة ايواخلصوصية و/أو إمكانية االستنساخ املتحققة. وال يعين استخدام أمساء كواشف أو مواد كيميائية أو معدات يف هذه الربوتوكوالت التشخيص
يف هذه الربوتوكوالت  ةعليها دون غريها من الكواشف واملواد الكيميائية واملعدات اليت ميكن أن تكون مناسبة أيضاً. وميكن تعديل اإلجراءات املختربية الوارد

 مبا يناسب معايري املختربات الفردية، شريطة التثبت منها على النحو الوايف.
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 احــدة، درجــة مئويــة ملــدة دقيقــة و  55ملــدة دقيقــة واحــدة، ومئويــة درجــة  94درجــة حرارة عنــد دورة تفــاعــل ( 40دقــائق. و
 إنزميدرجة مئوية. وبعد إمتام عملية تفاعل  72دقائق عند درجة حرارة  5ملدة  ومتديد �ائي) درجة مئوية ملدة دقيقتني 72و

البلمرة املتســــــــلســــــــل باســــــــتخدام االرحتال الكهربائي  إنزميمنتج تفاعل  أجزاءمن  اتميكرولرت  5البلمرة املتســــــــلســــــــل، حيلل 
 وحدات من النيوكليزات الداخلية  3احلمض النووي املضــــــــــــــخَّم باســــــــــــــتخدام من  أجزاء مناســــــــــــــبة. ويتم هضــــــــــــــم اهلالمي
 ، وفقاً لتعليمات الشركة املصنعة.AluI, HaeIII, HinfI, MspI and RsaI احملددة

 
). ووصفت أعداد 15احلمض النووي اخلاصة بالنوع (الشكل  حتديدشظايا على أساس أمناط  B. xylophilusوحتدد هوية 

 :Bursaphelenchus (Gu, 2014)احلمض النووي على األقل بالنسبة لألنواع التالية من  حتديدوأحجام شظايا 
 

B. abietinus, B. abruptus, B. africanus, B. anamurius, B. andrassyi, B. antoniae, B. arthuri, B. arthuroides, 
B. braaschae, B. burgermeisteri, B. chengi, B. conicaudatus, B. corneolus, B. doui, B. eggersi, B. eremus, 
B. fraudulentus, B. fuchsi, B. fungivorus, B. gerberae, B. gillanii, B. hellenicus, B. hildegardae, B. hofmanni, 
B. hylobianum, B. koreanus, B. leoni, B. luxuriosae, B. macromucronatus, B. masseyi, B. mucronatus mucronatus 
(previously B. mucronatus East Asian type), B. mucronatus kolymensis (previously B. mucronatus European 
type), B. obeche, B. paraburgeri, B. paracorneols, B. paraluxoriosae, B. paraparvispicularis, B. parathailandae, 
B. parvispicularis, B. pinasteri, B. pinophilus, B. poligraphi, B. populi, B. posterovolvus, B. rainulfi, B. seani, 
B. sexdentati, B. silvestris, B. sinensis, B. singporensis, B. thailandae, B. tusciae, B. vallesianus, B. willibaldi, 
B. xylophilus, B. yongensis and B. yuyaoensis.   

. ويقدِّم Bursaphelenchusبالتايل جلنس ينتمي هذان النوعان ولن ، B. lini و B. hunanensisوهناك اقرتاح بإعادة تصنيف 
Burgermeister et al. (2009)  ملخصاً شامالً لألمناط وأحجام شظايا احلمض النووي من خالل تعدد أشكال طول الشظايا

مثال يبني التمييز بني األنواع  2. ويرد يف اجلدول Bursaphelenchusنوعاً من أنواع  44يف  ملباعد النسخ الداخلياحملددة  
النسبة لعازالت ب ملباعد النسخ الداخليعن طريق أمناط الشظايا احملدِّدة باستخدام طريقة تعدد أشكال طول الشظايا احملددة 

 .B. mucronatus kolymensis ، والنوعB. mucronatus mucronatus، والنوع  B. xylophilusالنوع 
 

 Bursaphelenchus: أمناط تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة ألنواع 2الجدول 

 النوع

 زيمإنمنتج تفاعل 
البلمرة 

المتسلسل 
 (أزواج قاعدية)

 التحديد إنزيممنتج شظايا التحديد (األزواج القاعدية) حسب 

RsaI  HaeIII  MspI  HinfI  AluI  

B. mucronatus 
 نوع شرق آسيا 

= 
 B. mucronatus 

mucronatus  

920  486  
412  
12  

621  
299  355  

302  
263  

408  
232  
121  
86  
49  
24  

674  
246  

B. mucronatus 
 النوع األورويب

 = 
B. mucronatus 

kolymensis  

925  413  
263  
227  
22  

625  
195  
105  

356  
303  
266  

412  
232  
121  
87  
49  
24  

678  
247  

B. xylophilus 
925  483  

420  
22  

728  
197  562  

363  263  
232  
142  
139  
125  
24  

433  
256  
142  
96  

 . .Burgermeister et al. (2009): املصدر
 



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 22-10بروتوكول التشخيص 

 البلمرة المتسلسل التقليدي إنزيمتفاعل   4-2-2
 

 ، ولكنها لن حتدِّد ما إذا كانت هناك B. xylophilusالبلمرة املتسلسل التالية حتديد أنواع  إنزميتتيح اختبارات تفاعل 
 .Bursaphelenchusأي أنواع أخرى من 

 
 الداخلي مباعد النسخلالبلمرة المتسلسل التقليدي الذي يستهدف الحمض النووي الريبي  إنزيمتفاعل   4-2-2-1
 

 ITS1–ITS2اليت تستهدف منطقة  B. xylophilusالطريقة اخلاصة باألنواع لتحديد  Matsunaga and Togashi (2004) تناوال
 B. mucronatusو B. xylophilusللحمض النووي الرييب. وقيِّمت هذه الطريقة على أساس مخس وأربع جمموعات يابانية من 

 ما يلي بروتوكول التجربة. على التوايل. ويف
 

مّليموالر  10كلوريد البوتاسيوم، ومّليموالر   50من دارئ التحلل ( اتميكرولرت  5النيماتودا كل واحدة على حدة يف  توضع
 برتكيز Nonidet P-40 ، وغنيسيوممن كلوريد املمّليموالر  2.5)، و8.2من ثالثي محض اهليدروكلوريك (الرقم األسي 

(وزن/حجم،  يف املائة 0.01، وجيالتني برتكيز )(وزن/حجم يف املائة 0.45برتكيز  20(وزن/حجم)، وتوين  يف املائة 0.45
) وتوضع يف درجة حرارة 1Applied Biosystems( MicroAmpمل أنابيب تفاعل  2.0) يف Kمغ/مل من الربوتيناز  06.0و
). وبعد إزالة التجمد Barstead et al., 1991دقائق (استخالص احلمض النووي نقًال عن  10درجة مئوية أو أقل ملدة  70-

يف  دقيقة 15درجة مئوية ملدة ساعة واحدة مث ملدة  60 يف درجة حرارة الغرفة، يسخَّن حملول احلمض النووي يف درجة حرارة
لبلمرة املتسلسل. ا نزمييف تفاعل حمدَّد إل كنموذج  ةالناجت اخلام النووي خالصة احلمضستخدم درجة مئوية. وت 95درجة حرارة 

 البلمرة باستخدام الزوج البادئ التايل:  نزميويتم إجراء التفاعل املتسلسل إل
 

X-F: 5′-ACG ATG ATG CGA TTG GTG AC-3′  

X-R: 5′-TAT TGG TCG CGG AAC AAA CC-3′  
 

من مزيج التفاعل احملتوي على النموذج املعد سابقًا للحمض  اتميكرولرت  10البلمرة املتسلسل يف  إنزميويتم إجراء تفاعل 
  Trisمّليموالر  10البوتاسيوم، ومن كلوريد مّليموالر  50ميكرولرت من خالصة احلمض النووي اخلام)، و 5النووي (

 ، dNTPلكل  ميكروموالر 200التني، ويج يف املائة 0.001، وغنيسيوممن كلوريد املمّليموالر  1.5)، و8.3األسي  الرقم(
) Taq  )1AmpliTaq Gold, Applied Biosystemsوحدة إنزمي بلمرة احلمض النووي 25.0بادئة، و بيكومول لكل 5و

). وبعد Perkin Elmer GeneAmp PCR System 9600 )1Applied Biosystemsباستخدام جهاز التدوير احلراري لنظام 
درجة  55.9ثانية، و 30درجة مئوية ملدة  94دورة ( 35درجة مئوية، يتم إجراء  94دقائق يف درجة حرارة  5ملدة  الدلرتة

  درجة مئوية. 72دقائق يف درجة حرارة  6 مدته متديد �ائيدرجة مئوية ملدة دقيقة واحدة) مع  72ثانية، و 30مئوية ملدة 
 

 اليت يتم اختبارها. B. xylophilus) من كل عزالت bpزوجاً قاعدياً ( 557محض نووي يبلغ  أمبليكون التفاعلوينتج هذا 
  



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 23-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 البلمرة المتسلسل التقليدي الذي يستهدف الحمض النووي التابع تفاعل إنزيم  4-2-2-2
 

 إنزميباستخدام تكنولوجيا تفاعل  B. xylophilusبالوصف طريقة خاصة باألنواع لتحديد  Castagnone et al. (2005)تناول 
 Bursaphelenchusعلى احلمض النووي التابع. وقيِّمت خصوصية هذه الطريقة على أساس نوع  ملتسلسل القائمالبلمرة ا

 كنديتني   م جمموعة يابانية وجمموعتني) وكذلك باستخداB. Tusciaeو B. Mucronatusو B. leoniغري املستهدف (
 .B. xylophilusمن 

 
 تسلسل بلمرة املال حتضريها وفقًا إلجراء تفاعل إنزميحاد من النيماتودا اليت يتم ويتم إجراء التضخيم يف اآل

سلسل وتغطى البلمرة املت إنزمي. وبإجياز فإن النيماتودا الفردية تنقل إىل أنبوب تفاعل Williams et al. (1992)املعدل من 
مّليموالر  2.5)، و8.2(رقمه األسي  Trisمّليموالر  10كلوريد بوتاسيوم، ومّليموالر   50( اتلرت ميكرو  2.5بدارئ حتلل قدره 

 ، 20توين  يف املائة 0.45، وNonidet P-40 يف املائة 0.45، وKمغ/مل بروتيناز  60، وغنيسيوممن كلوريد امل
دقيقة، وتنقل فوراً إىل درجة حرارة  45درجة مئوية ملدة  80-التني). وتوضع األنابيب يف درجة حرارة يج يف املائة 0.01و

وتستخدم خالصة احلمض النووي دقيقة يف جهاز تدوير حراري.  15درجة مئوية ملدة  95دقيقة مث  60درجة مئوية ملدة  60
 املتسلسل.رة مالبل نزميحمدَّد إل اخلام الناجتة كنموذج يف تفاعل

 
 تتابع قريبة من طريف الحبيث تكون البلمرة املتسلسل املستخدمة يف التفاعل  إنزميتفاعل  بادئات وصممت

 B. xylophilusحلمض النووي التابع اليت حدِّدت خصائصها من قبل يف ازوجاً قاعدياً لعائلة  160 من الذي يشمل مونومر
)Tarès et al., 1993(  رقم االنضمام إىل بنك اجليناتL09652 :( 
 

J10-1: 5′-GGT GTC TAG TAT AAT ATC AGA G-3′  

J10-2Rc: 5′-GTG AAT TAG TGA CGA CGG AGT G-3′   
 

من مزيج التفاعل احملتوي على القالب النموذجي املعد سابقاً  اً ميكرولرت  25البلمرة املتسلسل يف  إنزميويتم إجراء تفاعل 
مّليموالر  10، ومالبوتاسيو يموالر من كلوريد ملّ  50من خالصة احلمض النووي اخلام)، و اتلرت ميكرو  5للحمض النووي (

Tris  لكل  ميكروموالر 200، واملغنيسيوممن كوريد مّليموالر  2.5)، و8.2(الرقم األسيdNTPلكل  اً غرامنانو  250، و
دقائق،  5درجة مئوية ملدة  94يف درجة حرارة  الدلرتة). وبعد Taq )1QBiogene نوويالمض احلوحدة إنزمي بلمرة  1بادئة، و

درجة مئوية ملدة دقيقة  72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة، و 94ثانية، و 30درجة مئوية ملدة  94دورة ( 25يتم إجراء التدوير 
 درجة مئوية. 72دقائق يف درجة حرارة  5ائي ملدة واحدة)، مع متديد �

 
 وبالنظر إىل أنه تبنيَّ أن عائلة احلمض النووي التابع تتألف من تكرارات منظمة يف مصفوفات جنبًا إىل جنب 

)Tarès et al., 1993زوجًا قاعديًا يتم احلصول عليه  160 املونومر املؤلف من )، فإن تضخيم سلم من أجزاء متعددة من
كنموذج. ويف املقابل، يف حالة أنواع  B. xylophilusالبلمرة املتسلسل احملتوي على احلمض النووي آلفة  إنزميبعد تفاعل 

Bursaphelenchus وضوح إجيابية ب تكون األخرى، ال يكتشف أي تضخيم، ويؤدي ذلك إىل نتيجة بسيطة وموثوقة 
 ).B. xylophilus )Castagnone et al., 2005ما يتعلق بالنوع  أو سلبية بوضوح يف

 



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 24-10بروتوكول التشخيص 

 البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي إنزيمتفاعل   4-2-3
 

 . وهــــذا النوع B. xylophilusالبلمرة املتســــــــــــــلســـــــــــــــــل يف الوقــــت احلقيقي لتحــــديــــد  إنزميميكن إجراء اختبــــارات تفــــاعــــل 
 املبيَّنة  البلمرة املتســـــــــلســـــــــل التقليدي إنزميمن االختبارات حســـــــــاس بشـــــــــكل أعم ويســـــــــتغرق وقتاً أقل من تقنيات تفاعل 

 .2-2-4و 1-2-4يف القسمني 
 
 لتابعالنووي ا البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي الذي يستهدف تتابعات الحمض إنزيمتفاعل   4-2-3-1
 

باستخدام تتابعات احلمض النووي التابع.  B. xylophilusطريقة خاصة باألنواع لتحديد  François et al. (2007)تناول 
حاد من النيماتودا بيكوغرام، وآ 1ض نووي جيين يبلغ وتتميَّز هذه الطريقة حبساسيتها الشديدة، إذ ميكن أن تكشف عن مح

 يف املائة 0.1الوثيقة الرتابط، حىت حد يصل إىل  B. mucronatusمرتبطة بأنواع  B. xylophilusيف عينات خمتلطة تكون فيها 
 يغرام ملّ  100 من خاللمباشرة  B. xylophilusالطريقة كشفت أيضًا عن هذه من املزيج على التوايل. و  يف املائة 1و

 من اخلشب.
 

ملضخَّم، على النحو باستخدام اإلجراء ا خالصةويستخلص احلمض النووي من النيماتودا املعزولة اليت تكوَّنت يف مستنبتات 
  ّدليُع)، بعد إدخال تعديل طفيف: ال يكون حجم دارئ التحلل ثابتًا بل Castagnone et al., 2005الذي سبق بيانه (

 ،ملا يرتاوح بني دودة واحدة وأربع ديدان من النيماتودا اتلرت ميكرو  3مع عدد ديدان النيماتودا (أي  على النحو الذي يتفق
 لعدد أكرب من النيماتودا). اً لرت ميكرو  20و
 

باستخدام جمموعة أدوات استخراج احلمض النووي  B. xylophilusويتم استخراج احلمض النووي من اخلشب املصاب بآفة 
غرام من اخلشب املصاب إىل قطع  1.0. ويقطع حوايل 1ChargeSwitch genomic DNA Plant Kit (Invitrogen(اجليين 

من بويل فينيل  يف املائة 1على  احملتوي CST التحللمل من دارئ  5صغرية ويوضع يف كيس بالستيكي حيتوي على 
مل من سائل التحلل  1يُنزع وم. ومتزَّق العينة قليًال باستخدام مطرقة مث من كلوريد الكالسي مّليموالر 20ريوليدون، والب
دوديسيل الصوديوم إىل سائل التحلل ربيتات ميكرولرت من ك 100يعاجل وفقًا لتعليمات الشركة املصنعة. وبإجياز، يضاف و 

لطرد مركزي  إخضاعهمن دارئ الرتسيب ويتم  اً ميكرولرت  40دقائق يف درجة حرارة الغرفة، مث يضاف  5مث يتم حتضينه ملدة 
ميكرولرت من مطهر  100مل من املادة الطافية، ويضاف  1 ويُنزعدقائق.  5ملدة تقريبًا  تقريباً)g 18 000بسرعة قصوى (

CST من خرزات  اً ميكرولرت  40، وهيCST  ُ1(قلم الستخدم إىل املادة الطافية. ويNobile-M (Bio-PickPen 8  لنقل خرزات
CST  مل من دارئ الغسيل  1واحلمض النووي املربوط من خالل خطوتني من خطوات الغسيل (يستخدم يف كل منها
CST مل. وتنزع بعد ذلك اجلزيئات املغناطيسية.  2.2باستخدام طبق عميق سعته  من دارئ الشطف اً ميكرولرت  150) ويف

 درجة مئوية لتحليله يف املستقبل. 20-وخيترب احلمض النووي فوراً أو خيزَّن يف درجة حرارة 
 

  



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 25-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 :هافي املستخدم TaqManومسبار  بادئات هذه الطريقةما يلي  ويف
 

BsatF: 5′-TGA CGG AGT GAA TTG ACA AGA CA-3′  

BSatRV: 5′-AAG CTG AAA CTT GCC ATG CTA AA-3′  

Fluorogenic TaqMan probe BSatS: 5′-FAM-ACA CCA TTC GAA AGC TAA TCG CCT GAG A-
TAMRA-3′   

ميكرولرت من احلمض النووي اجليين.  1حيتوي على  اً ميكرولرت  25سلسل يف حجم إمجايل تالبلمرة امل إنزميويتم إجراء تفاعل 
 مّليموالر  5)، و1qPCR Core Kit, Eurogentecتفاعل (الدارئ  ×10من  اً ميكرولرت  5.2وحيتوي كل تفاعل على 

لكل بادئة مّليموالر  200) وTaq )1qPCR Core Kitالبلمرة  إنزمي dNTP ،U 0.5لكل مّليموالر  200، غنيسيومن كلوريد املم
 DNA Engineالبلمرة املتسلسل يف الوقت احلقيقي يف جهاز التدوير احلراري  إنزميومسبار. ويتم إجراء اختبارات تفاعل 

Opticon 2 )1MJ Researchدرجة  95(دورة  30درجة مئوية، مث  95دقائق يف درجة حرارة  10رتات التدوير هي ). وبارام
من برنامج رصد أوبتيكون  1 1.3 اإلصدارثانية). وحتلل البيانات باستخدام  30ملدة درجة مئوية  59ثانية و 15مئوية ملدة 

 يف ماء خاٍل من النيوكلياز. 10: 1بنسبة  وخمففةدون ختفيف من وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة. وتفحص اخلالصات  21
 

 البلمرة املتسلسل يف الوقت احلقيقي خلالصات اخلشب على جهاز التدوير إنزميويتم إجراء اختبار تفاعل 
)1SmartCycler II (Cepheid 025.0. ويتألف كل تفاعل من ) 1وحدة/ميكرولرت تاك ساخنBiogeneدارئ تفاعل  ×1)، و

(وزن/حجم)،  تريهالوز يف املائة 5و، مغنيسيومكلوريد مّليموالر   5.5، وdNTPلكل مّليموالر  0.2البلمرة املتسلسل،  إنزمي
دورة  40دقائق، مث  10درجة مئوية ملدة  95 هي نانو موالر. وظروف التدوير 100نانو موالر لكل بادئة، ومسبار  300و

لعتبة اتعدادات درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة). وحتلل البيانات باستخدام  60وثانية  15درجة مئوية ملدة  95من خطوتني (
يف ماء خاٍل  10: 1وحدة فلورية). وختترب اخلالصات دون ختفيف وخمففة بنسبة  1SmartCycler II )30األصلية لربنامج 
 من النيوكلياز. 

 
  hsp70البرملة المتسلسل في الوقت الحقيقي الذي يستهدف تتابع الجين  إنزيماختبار تفاعل   4-2-3-2
 

البلمرة املتسلسل يف الوقت احلقيقي على أساس جني بروتني الصدمة  إنزميطريقة تفاعل  Leal et al. (2007)استحدث 
)، B. xylophilus(واختربت على مخس عزالت من  B. xylophilus). وتبنيَّ أن هذه الطريقة حمدَّدة لآلفة hsp70( احلرارية

البلمرة املتسلسل  نزمي. وهذا التفاعل إلBursaphelenchusدون مالحظة أي تضخيم يف األنواع السبعة غري املستهدفة من 
غرام من احلمض النووي اجليين نانو  0.005) حساس مبا يكفي لكشف ما ال يقل عن hsp70جلني بروتني الصدمة احلرارية (

 ي املستخلص من النيماتودا الواحدة.، وكذلك احلمض النوو B. xylophilusلآلفة 
 

 ء التغيريات التالية: بعد إجرا Burgermeister et al. (2005)ما يتعلق باســــــــــتخالص احلمض النووي، تســــــــــتخدم طريقة  ويف
 عدم اســــــــــــــتخدام ) 2ســــــــــــــاعات؛ ( 3درجة مئوية طوال الليل بدًال من  56ناســــــــــــــة العينة يف درجة حرارة ) حتضــــــــــــــني جُ 1(

مّليموالر  10(دارئ وضــــــــع ال) 3؛ (واحدةعندما يســــــــتخلص احلمض النووي من نيماتودا  إالاحلمض النووي الرييب الناقل 
Tris-HCl دقائق قبل الطرد املركزي لشـــطف احلمض  5األدىن ويتم حتضـــنه ملدة على غشـــاء العمود ) 8.0، برقم ُأســـي قدره

دقائق إلزالة أي بقايا  5درجة مئوية ملدة  55خالصــــــــــات احلمض النووي يف درجة حرارة  تســــــــــخني) 4النووي يف العينة؛ (



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 26-10بروتوكول التشخيص 

 رة املتســــــــــــــلســــــــــــــل؛ البلم إنزميثانول ميكن أن تؤثر الحقاً على قياس كمية احلمض النووي ونوعيته وتضــــــــــــــخيم تفاعل يلإل
ـــــات يف ) 5(و ـــــة ا(ل اً ميكرولرت  30شــــــــــــــطف العين ـــــة على أكثر  اً ميكرولرت  50) والواحـــــدةلنيمـــــاتودا عين ـــــات احملتوي  (للعين

  من دودة نيماتودا).
 

 يف هذه الطريقة (األحرف الصغرية تشري إىل األمحاض النووية املغلقة):  TaqManما يلي البادئات ومسبار  ويف
 

BxLNAF: 5′-TAA GAT GTc TTT tAc AGA TGc CAA G-3′  

BxLNAR: 5′-GCc TGG ACG AcC TTG AAT-3′  

Dual-labelled TaqMan probe BxLNAP: 5′-FAM-AtT GgC CGC AAA TtC GaT GAa CC-IAblkFQ-3′  
 

القالب من  اتميكرولرت  5من حجم التفاعل احملتوي على  اً ميكرولرت  20البلمرة املتسلسل يف  إنزميويتم إجراء تفاعل 
) BSAيلرت من ألبومني مصل البقر غري املؤستل (اً (ملً يغرامملّ  25.0)، و3.8(الرقم األسي  Tris ميكروموالر 50، والنموذجي

)1Sigmaبادئ خلفي، مّليموالر  5.0بادئ أمامي، ومّليموالر  7.0من املسبار، و ميكروموالر 1.0) و 
بلمرة احلمض النووي السريع  إنزميوحدة  1، ومغنيسيوم كلوريدمّليموالر   5، و1dNTP (Roche(لكل مّليموالر  4.0و

FastStart Taq )1Roche ويتم إجراء التضخيم يف جهاز التدوير احلراري .(LightCycler 1.5 )1Roche Diagnostics ،(
) عند FastStart Taq )1Roche Diagnosticsبلمرة احلمض النووي  نزميالتالية: دلرتة أوَّلية وتنشيط إل بارامرتاتباستخدام ال
ثانية عند  20ثواٍن، وتلدين ملدة  5ية ملدة درجة مئو  94دورة (دلرتة عند  45دقائق، مث  10درجة مئوية ملدة  95درجة حرارة 
درجة مئوية). وحتلل البيانات باستخدام اإلصدار  72ثواٍن عند درجة حرارة  10درجة مئوية، ومتديد ملدة  62درجة حرارة 

 .1LightCyclerمن برنامج  5.3
 

ضخيم باستخدام يتم إجراء ت املستخدم يف هذا االختبار، اخلاص بالنيماتودا اجليين املنقىالنووي مض احلوتأكيدًا جلودة 
البلمرة املتسلسل  إنزمي) باستخدام تفاعل 1-2-4(يرد وصف البادئات يف القسم  ITS2-Rو ITS1-Fئتني الضابطتني الباد

من القالب النموذجي،  اتميكرولرت  5من  اً ميكرولرت  25البلمرة املتسلسل الذي يبلغ  إنزميالتقليدي. ويتألف مزيج تفاعل 
 ر مّليموال 5من كلوريد البوتاسيوم، ومّليموالر  10، وTris-HClمّليموالر  50دارئ تفاعل ( ×10من  اً ميكرولرت  2.5و

 لكل بادئة،  ميكروموالر 1، واملغنيسيوممن كلوريد مّليموالر  1.5)، و8.3م أسي قدره األمونيوم؛ برقكربيتات من  
). FastStart Taq )1Rocheبلمرة احلمض النووي  إنزميوحدة من  1، وdNTPلكل مّليموالر  2.0، وBSA اً ميكروغرام 6.1و

درجة مئوية ملدة  94دورة ( 40درجة مئوية، وتليها  94دقائق عند درجة حرارة  5التدوير دلرتة أوَّلية ملدة  بارامرتاتوتشمل 
دقائق عند درجة  5ملدة  ة�ائي إطالةدرجة مئوية ملدة دقيقتني) مع  72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة، و 55دقيقة واحدة، و

 درجة مئوية.  72حرارة 
 
ــبــــــارات ا  4-2-4 ــبــي االخــت ــنــووي الــري ــمــــــة عــلــى الــحــمــض ال ــقــــــائ ــيــــــة ال ــئ ــيــمــــــاتــودا لــجــزي ــن ــلــكشــــــــــــف عــن ال  ل

 Bursaphelenchus xylophilus الحية
 

 إنزميعل احلّية. وترد خيارات بشأن النسخ العكسي التقليدي واآلين يف تفااالختبارات التالية تكشف فقط عن النيماتودا 
 البلمرة املتسلسل.



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 27-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
البلمرة المتسلسل باستخدام النسخ اآلني والعكسي التقليدي الذي يستهدف تتابع الحمض  إنزيمتفاعل   4-2-4-1

 hsp70الصدمة الحرارية  بروتين النووي الخاص بجين
 

. Leal et al. (2013)ورد بيانه يف  70احلّية باالستناد إىل تتابع جني بروتني الصدمة احلرارية  B. xylophilusالكشف عن آفة 
وميكن  70على أٍي من جانيب اإلنرتون جلني بروتني الصدمة احلرارية  والعكسيةويف هذا االختبار، توضع البادئتان األمامية 

التمييز بسهولة بني احلمض النووي اجليين واحلمض النووي املكمِّل عن طريق حجم األمبليكون. وقيِّمت خصوصية االختبار 
حد الكشف يف هذا . و B. xylophilusعزالت من  6، وBursaphelenchusمن آفة  على أساس ستة أنواع غري مستهدفة

 ديدان من النيماتودا لكل تفاعل ويتم قياسها يف ثالث من ثالث نسخ متكررة. 0.4االختبار هو 
 

 املتزامن دودة نيماتودا على األقل. ويتم إجراء االستخالص 20ويستخلص احلمض النووي الرييب واحلمض النووي اجليين من 
 1DNA/RNA Mini Kit (Qiagen AllPrep(لكل من احلمض النووي الرييب واحلمض النووي اجليين باستخدام جمموعة أدوات 

درجة  80-وفقاً لربوتوكول الشركة املصنِّعة بعد إجراء التعديالت التالية: تطرح كريات النيماتودا اليت خزِّنت عند درجة حرارة 
) ويضاف Kontes Pellet Pestle )1Kimble Chase Life Science and Research Productsكريات مئوية باستخدام مدق ال

إىل كل كرية حمتوية  Qiagen)1((من جمموعة أدوات االستخالص اليت تنتجها شركة  RLTمن دارئ التحلل  اً ميكرولرت  350
) Mini Spin Columns QIAshredderعلى النيماتودا. ويتم االنتهاء من خطوة اجملانسة باستخدام األعمدة الدوارة (

)1Qiagen من املاء اخلايل من الريبونيكليس، ويشطف  اً ميكرولرت  20عمود باستخدام ال). ويشطف احلمض النووي الرييب من
). 1Qiagenاملدفأ مسبقاً (من جمموعة االستخالص اليت تنتجها شركة  EBمن الدارئ  اً ميكرولرت  05احلمض النووي باستخدام 

دقائق تقريبًا لتيسري الشطف األقصى باستخدام الطرد املركزي ملرة  3طافة بأن تستقر على غشاء العمود ملدة يسمح للشُ و 
 واحدة.  

 
وي من منوذج احلمض النو كون املنتج ياملستخدمة يف هذا االختبار، واألمبل B. xylophilusما يلي البادئات اخلاصة بآفة  ويف

 زوجاً قاعدياً:  473املكمِّل هو 
 

Hsp23F1: 5′-ACC CAA GTT TGA GTT GTA TTG TTT-3′  

Hsp19R2: 5′-ACG GTA ACA ACG GCA TCC T-3′  
 

وتستهدف البادئات الضابطة التالية جني األكتني وميكن إدراجها لضمان إجراء االختبار حسب املتوقع عند فحص احلمض 
 زوجاً قاعدياً:  228النووي اجليين املعزول. ويؤدي ذلك إىل إنتاج أمبليكون يتكون من 

 
BxActF3: 5′-TCG TCA CCA ACT GGG ATG ATA-3′  

BxActR3: 5′-CAC CAG TGG TAC GAC CG-3′  
 

البلمرة املتســــــلســــــل عن طريق النســــــخ العكســــــي. ويكتمل تفاعل النســــــخ  إنزميويســــــتخدم بروتوكول من خطوتني لتفاعل 
إىل  1Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche Diagnostics(العكســـي باســـتخدام جمموعة أدوات النســـخ 

 اً ميكرولرت  12ما يتعلق بتخليق احلمض النووي املكمِّل، يســـــــتخدم  . ويفanchored-oligo(dT)18جانب الربوتوكول البادئ 



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28-10بروتوكول التشخيص 

 من احلمض النووي الرييب كمادة بادئة. ويشـــــــــمل ذلك اخلطوة االختيارية املقرتحة من الشـــــــــركة املصـــــــــنعة جملموعة األدوات 
درجــة مئويــة، ويلي ذلــك تربيــد  65ئق يف درجــة حرارة دقــا 10واليت تتمثــل يف دلرتة احلمض النووي الرييب والبــادئــات ملــدة 

ل، ختزَّن العينـــات يف درجـــة حرارة  ـــة  20-فوري على الثلج. وبعـــد االنتهـــاء من ختليق احلمض النووي املكمـــِّ درجـــة مئوي
 الستخدامها الحقاً كقالب منوذجي.

 
ميكرولرت من احلمض النووي املكمِّل   2البلمرة املتسلسل من  إنزميمن تفاعل  اً ميكرولرت  25وحيتوي مزيج التفاعل املؤلف من 

، غنيسيومد املمن كلوريمّليموالر  5.1، و1GoTaq Flexi PCR (Promega(من الدارئ  اً ميكرولرت  19كقالب منوذجي، و
 GoTaq Flexiبلمرة احلمض النووي  إنزميوحدة من  25.1، و1dNTP (Roche Diagnostics(لكل مّليموالر  20.0و

)1(Promegaبروتني الصدمة احلرارية  ميكروموالر 4.0، و) لكل بادئةHsp23F1  وبروتني الصدمة احلراريةHsp19R2 ويتم .(
دورة  35درجة مئوية، وتليها  95دقائق عند درجة حرارة  5: دلرتة أوَّلية ملدة إجراء التضخيم وفقاً لبارامرتات التدوير التالية

درجة مئوية،  60ثانية عند درجة حرارة  30درجة مئوية، وتلدين ملدة  95ثانية عند درجة حرارة  30من التضخيم (دلرتة ملدة 
درجة مئوية.  72دقائق عند درجة حرارة  5درجة مئوية)، وإطالة �ائية ملدة  72ومتديد ملدة دقيقة واحدة عند درجة حرارة 

 اً ميكرولرت  25لف من البلمرة املتسلسل املؤ  إنزميما يتعلق بالتضخيم باستخدام البادئات الضابطة، يكون مزيج تفاعل  ويف
 1نانو غرام/ميكرولرت) و 40يين (اجل النوويمض احلميكرولرت من  1هو نفسه كما سبق بيانه أعاله، ولكن باستخدام 

). ويتم إجراء التضخيم باستخدام بادئات التدوير التالية: دلرتة أوَّلية ملدة BxActR3، وBxActF3لكل بادئة ( ميكروموالر
ثانية،  30دة ملدرجة مئوية  52ثانية، و 30درجة مئوية ملدة  95دورة ( 35درجة مئوية، وتليها  95دقائق عند درجة حرارة  5
 درجة مئوية. 72دقائق عند درجة حرارة  5درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة) مع إطالة �ائية ملدة  72و
 
البلمرة المتسلسل باستخدام النسخ العكسي في الوقت الحقيقي الستهداف تتابع الحمض النووي  إنزيمتفاعل   4-2-4-2

ل لجين بروتين الصدمة الحرارية   .a hsp70المكمِّ
 

 البلمرة املتسلسل باستخدام النسخ العكسي  إنزميلتفاعل  SYBR Greenوصف الختبار  Leal et al. (2013)يرد يف 
للقدرة على املعيشة كمؤشر   hsp70 mRNAاحلّية حصرياً عن طريق كشف وجود  B. xylophilusيف الوقت احلقيقي لتحديد 

 B. xylophilusيف  hsp70التضخيم احملدَّد للحمض النووي املكمِّل جلني الربوتني  ويكشف هذا االختبارسليم.  والنمو بشكل
م خضإنرتون، ويؤدي ذلك بالتايل إىل استبعاد ت –املنسوخة عكسياً، حيث تربط البادئة العكسية عرب وصلة إكسون 

 وست عزالت  Bursaphelenchusين. وقيِّمت خصوصيتها على أساس ستة أنواع غري مستهدفة من ياحلمض النووي اجل
  من ثالث يف ثالث ويقاس ذلكنيماتودا لكل تفاعل  0.25. وحد الكشف يف هذا االختبار هو B. xylophilusمن 

 .نسخ متكررة
 

البلمرة  نزميإويتم إجراء بروتوكول االستخالص املتزامن للحمض النووي الرييب واحلمض النووي اجليين مثلما يف طريقة تفاعل 
 ).1-4-2-4املتسلسل التقليدي (القسم 

 
 دئات املستخدمة يف هذا االختبار:ما يلي البا ويف

 
HspexF3: 5′-AGA ACC ACT CCC TCG TAT GTC-3′  

HspexR3: 5′-TCA AAC GCT TGG CAT CAA-3′  



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 29-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 وميكن إدراج البادئات الضابطة الداخلية التالية لضمان إجراء االختبار حسب املتوقع: 

 
BxActF3: 5′-TCG TCA CCA ACT GGG ATG ATA-3′  

BxActR3: 5′-CAC CAG TGG TAC GAC CG-3′  
 

حلمض النووي االبلمرة املتسلسل عن طريق النسخ العكسي، ويتم ختليق  إنزميويستخدم بروتوكول من خطوتني لتفاعل 
 ) باستثناء استخدام 1-4-2-4البلمرة املتسلسل التقليدي (القسم  إنزمياملكمِّل مثلما يف طريقة تفاعل 

). وبعد ختليق احلمض النووي املكمِّل، ختزَّن العينات HspexR3أو البادئة اخلاصة بالتتابع ( anchored-oligo(dT)18البادئة 
 درجة مئوية الستخدامها الحقاً كقالب منوذجي. 20-يف درجة حرارة 

 
من منوذج احلمض النووي املكمِّل  اتلرت ميكرو  5من  اً لرت ميكرو  20البلمرة املتسلسل املكون من  إنزميويتألف مزيج تفاعل 

)، HspexR3( من بادئة أمامية ميكروموالر 0.6)، و8.0م أسي قدره ق، بر Trisمن  ميكروموالر 10يف  10: 1(املخفَّف بنسبة 
FastStart DNA MasterPLUS  5× LightCyclerمن  اتميكرولرت  4)، وHspexR3من بادئة عكسية ( ميكروموالر 4.0و

)1SYBR Green 1 Mix (Roche Diagnostics 2.0. ويتم إجراء التضخيم يف الوقت احلقيقي يف جهاز التدوير  LightCycler 
)1Roche Diagnostics ( 1من برنامج  1.4باستخدام اإلصدارLightCycler ،لبارامرتات التالية: دلرتة أوَّلية وتنشيط وفقًا ل

 درجة مئوية  66ثانية، و 15درجة مئوية ملدة  95دورة ( 40درجة مئوية، وتليها  95دقائق عند درجة حرارة  10ملدة 
يج البادئات الضابطة، ال خيتلف مز ما يتعلق بالتضخيم باستخدام  ثانية). ويف 15درجة مئوية ملدة  72و ثوانٍ  10ملدة 

 لكل بادئة  ميكروموالر 0.5عما سبق أعاله، باستثناء استخدام  اً ميكرولرت  20البلمرة املتسلسل الذي يبلغ  إنزميتفاعل 
)BxActF3و ،BxActR3دقائق  10 ة: دلرتة أوَّلية وتنشيط ملدة). ويتم إجراء التضخيم باستخدام بارامرتات التدوير التالي

 ثواٍن،  10درجة مئوية ملدة  52ثانية، و 15درجة مئوية ملدة  95دورة ( 45درجة مئوية، وتليها  95 حرارة عند درجة
 ثانية).  15درجة مئوية ملدة  72و
 
 )LAMPالتضخيم المتساوي الحرارة بواسطة العروة (  4-2-5
 

عينات اخلشب. واستحدث هؤالء املؤلفون  يف B. xylophilus عن كشفلوصف طريقة ل Kikuchi et al. (2009)يرد يف 
وقت احلقيقي البلمرة املتسلسل يف ال إنزميعلى حنو أسرع وحبساسية أكرب مما يف اختبار تفاعل  B. xylophilusطريقة كشف 

د خصوصية البادئات واالختبار باستخدام الذي طورته أيضًا نفس هذه اجملموعة. ومت تأكي TaqManباستخدام مسبار 
، وستة أنواع B. xylophilusاحلمض النووي املستخلص من املادة غري املستهدفة: عشرة أنواع من النيماتودا املرتبطة بنيماتودا 

االختبار كعشر . وُحدِّدت حساسية B. fuckelianaو P. Densifloraو P. thunbergiiمن أجناس النيماتودا غري املستهدفة، و
 .خالصلنيماتودا معزولة من مستنبت  2.5 × 10–5) وITS( نسخ من اجلني املستهدف (مباعد النسخ الداخلي

 
درجة مئوية ملدة  55من اخلشب يف اإلجراء التجرييب) عند درجة حرارة  اً غرام 0.12ويتم حتضني عينات اخلشب (حوايل 

يتول الذي يرد مع جمموعة ثيوثر  ، ودايKميكرولرت من دارئ االستخالص، وحيتوي ذلك على الربوتيناز  800دقيقة يف  20



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 30-10بروتوكول التشخيص 

درجة  95دقائق عند درجة حرارة  10، ويلي ذلك عملية حتضني ملدة B. xylophilus )1(Nippon Gene عن كشفالأدوات 
 مئوية. 

 
 وتستخدم يف هذه الطريقة البادئات التالية: 

 
ITS(ID19) F3: 5′-GCA GAA ACG CCG ACT TGT-3′  

ITS(ID19) B3: 5′-TCA TCC GAA CGT CCC TGA C-3′  

ITS(ID19) FIP: 5′-CGC GGA ACA AAC CGC GTA AAA C-CG TTG TGA CAG TCG TCT C G-3′  

ITS(ID19) BIP: 5′-AGA GGG CTT CGT GCT CGA TTGGCC GTT GAA ACA ACA TCA CC-3′  

ITS(ID19) LF: 5′-AGA TGG TGC CTA ACA TTG CG-3′  
 

باستخدام جمموعة  Notomi et al. (2000)ويتم إجراء تفاعل التضخيم املتساوي احلرارة بواسطة العروة على النحو الذي بيَّنة 
. وحيتوي مزيج التفاعل املؤلف 1Loopamp DNA Amplification Kit (Eiken Chemical(النووي أدوات تضخيم احلمض 

 40، وB3و F3بيكومول لكل بادئة من البادئتني  5ميكرولرت من احلمض النووي املستخلص، و 2من  اً ميكرولرت  25من 
 مزيج التفاعل،  ×2من  اً ميكرولرت  12.5، وLFبيكومول للبادئة  20، وBIPو FIPادئة من البادئتني بيكومول لكل ب

). ويتم حتضني مزيج 1Eiken Chemicalميكرولرت من كاشف فلوري ( 1، وBstبلمرة احلمض النووي  إنزميميكرولرت من  1و
درجة مئوية ملدة دقيقة.  80درجة مئوية وينتهي بتحضني يف درجة حرارة  63دقيقة يف درجة حرارة  120أو  60التفاعل ملدة 

ات اللونية يفعن التضخيم املتساوي احلرارة بواسطة الناجتة وتكتشف األمبيليكات  حملول التفاعل  العروة من خالل التغريُّ
 حتت األشعة فوق البنفسجية.

 
وميكن تقييم املنتجات املضخَّمة بصورة اختيارية عن طريق استخدام نظام الكشف القائم على املسبار. ويستخدم الشكل 

 تفاعل التضخيم املتساوي احلرارة بواسطة العروة. وبعد انتهاء التفاعل، يضاف يف -FIP 5′املعاجل بالبيوتني لبادئة 
 GGC GAG AGG GCT-′5بيكومول/ميكرولرت؛  10من املسبار املوسوم مبادة إيزوتيوسيانات الفلورسني ( اتميكرولرت  10

TCG TGC TCG ATT GTC GTG C-3′لك ستهدف، ويضاف ذ)، وهو مصمَّم للتهجني يف منطقة داخلية من التتابع امل
د ببط ليصل إىل درجة حرارة  95دقائق يف درجة حرارة  5املسبار إىل مزيج التفاعل ويتم حتضينه ملدة   25درجة مئوية، مث يربَّ

 سفات و بالف ءمدرو  ملحيميكرولرت من الدارئ اجلاري (حملول  100مزيج التفاعل باستخدام  وُخيففدرجة مئوية. 
وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة.  1(Milenia Biotec( HybriDetectالتهجني  توين) ويوضع مباشرة على شرائط يف املائة 3مع 

الناشئة عن التضخيم احملدَّد. ويف املقابل، عندما  FITC البيوتني والشظايا احملتوية على  HybriDetectوتكشف شرائط 
 حيدث تضخيم غري حمدَّد، ال تالحظ أي إشارة على شريط االختبار.

 
 ضوابط االختبارات الجزيئية  4-2-6
 

لكي تكون نتيجة االختبار اليت يتم احلصول عليها موثوقة، ينبغي النظر يف استخدام ضوابط مالئمة تتوقف على نوع 
االختبار املستخدم ومستوى التيقن املطلوب يف كل سلسلة من سالسل عزل احلمض النووي وتضخيم احلمض النووي 



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 31-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ط سليب للتضخم بغي استخدام ضابط إجيايب للحمض النووي، وضابما يتعلق باالختبارات اجلزيئية، ين لآلفة املستهدفة. ويف
(مثل الكشف املباشر عن النيماتودا) ضابط داخلي (ال يستخدم ضابط للقالب النموذجي) وكذلك، عند االقتضاء 

دراج ضابط إالبلمرة املتسلسل باستخدام النسخ العكسي (التقليدي أو اآلين) ينبغي  إنزميللضوابط الدنيا. ويف حالة تفاعل 
 .العكسيإجيايب للنسخ 

 
. يستخدم هذا الضابط لرصد ما إذا كان االختبار يتم إجراؤه حسب املتوقع يف حدود الضابط اإليجابي للحمض النووي

 ظروف التجربة وبارامرتاهتا. وميكن أن يكون الضابط اإلجيايب أي محض نووي حيتوي على تتابع مستهدف لالختبار؛ 
عندما تكون االختبارات السابقة قد كشفت عن نتائج إجيابية؛ أو بالزميد حيتوي  B. xylophilusآلفة  أي، احلمض النووي

 على التتابع املستهدف املستنسخ؛ أو احلمض النووي الرييب املنسوخ يف املخترب؛ أو منتج من تفاعل تضخيم سابق؛ 
 طويل.نيوكليوتيد أوليغو أو محض نووي مزدوج خملَّق، أو 

 
ملتسلسل من أجل البلمرة ا إنزمييلزم هذا الضابط لتفاعل ضابط التضخيم السلبي (بدون ضابط للقالب النموذجي). 

حملدَّد. ويضاف بسبب التلوث أثناء حتضري مزيج التفاعل أو أثناء التضخيم غري ا اليت تكون كاذبةاستبعاد النتائج اإلجيابية 
 م.يف حتضري مزيج التفاعل يف مرحلة التضخيسلسل الذي كان يستخدم البلمرة املت إنزمياملاء الصاحل لتفاعل 

 
ملتسلسل يف الوقت احلقيقي، البلمرة ا إنزميالبلمرة املتسلسل التقليدي، وتفاعل  إنزميما يتعلق بتفاعل  . يفالضابط الداخلي

 )، ITSوالتضخيم املتساوي احلرارة بواسطة العروة، ميكن استخدام ضوابط داخلية، مثل منطقة مباعد النسخ الداخلي (
تسلسل بسبب البلمرة امل إنزميالستبعاد إمكانية النتائج السلبية الكاذبة لتفاعل  COX، أو جينات β-actinأو  18S rRNAأو 

 شل أو تدهور استخالص احلمض النووي أو وجود موانع للتفاعل.ف
 

اد للنسخ العكسي ضابط غري مض جإدرا ما يتعلق بتفاعل إنزمي البلمرة املتسلسل باستخدام النسخ العكسي، ينبغي  ويف
اشف تفاعل ويشمل هذا الضابط كل كو احلمض النووي الرييب غري ملوثة باحلمض النووي للجينوم.  للتحقق من أن عينات

إنزمي البلمرة املتسلسل باستخدام النسخ العكسي باستثناء إنزمي النسخ العكسي. ويف حال عدم وجود تلوث باحلمض 
 النووي للجينوم، ينبغي أال يولِّد هذا الضابط إشارة بعد التضخيم.

 
لنسخ العكسي للتحقق ضابط مضاد ل ستخدام النسخ العكسي، ينبغي إدراجالبلمرة املتسلسل با إنزميما يتعلق بتفاعل  يفو 

تسلسل البلمرة امل إنزميالنسخ العكسي يعمل بطريقة صحيحة. ويشمل هذا الضابط كل كواشف تفاعل  إنزميمن أن 
باستخدام النسخ العكسي وخالصة احلمض النووي الرييب اليت تشمل التتابع املستهدف لالختبار (مثل خالصة احلمض 

 ضابط إشارة بعد التضخيم.من قبل). وينبغي أن يولِّد هذا القد ُأكّدت نتيجتها اإلجيابية  تكونترب واليت الرييب اجملهَّزة يف املخ
 

ر لتجنب انتقال ذالبلمرة املتسلسل والتضخيم املتساوي احلرارة بواسطة العروة، ينبغي توخي احل إنزميما يتعلق بتفاعل  ويف
  أو من العينات اإلجيابية.التلوث بسبب اهلباء اجلوي من الضابط اإلجيايب

 



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 32-10بروتوكول التشخيص 

 البلمرة المتسلسل إنزيمتفسير نتائج تفاعل   4-2-7
 
 البلمرة المتسلسل التقليدي إنزيمتفاعل   4-2-7-1
 

 البلمرة املتسلسل اخلاص مبسبب املرض صاحلاً إالّ إذا: إنزميال يُعد تفاعل 
 
 للنيماتودا املستهدفة؛ولَّدت الضوابط اإلجيابية منتج تضخيم باحلجم املتوقع  −

 مل تولِّد ضوابط االستخالص السلبية وضوابط التضخيم السلبية منتج تضخيم باحلجم املتوقع للنيماتودا املستهدفة. −
 

 وإذا استخدمت بادئات الضبط الداخلي يف التفاعالت البسيطة، ينبغي أن تولِّد الضوابط اإلجيابية، وكذلك كل عينة 
ع العينات السلبية ما يتعلق بالتفاعالت املتعددة، ينبغي أن تولِّد مجي من عينات االختبار، منتج تضخيم باحلجم املتوقع. ويف

منتج تضخيم باحلجم املتوقع. ويف بعض احلاالت، ميكن أيضاً للعينات اإلجيابية من النيماتودا أن تؤدي إىل منتج تضخيم 
 ت الضبط الداخلي. باحلجم املتوقع باستخدام بادئا

 
 إجيابياً إذا ولَّد منتج تضخيم باحلجم الصحيح. ةوسوف يُعترب اختبار العين

 
 البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي إنزيمتفاعل   4-2-7-2
 

 :إذاالبلمرة املتسلسل يف الوقت احلقيقي سليماً إالّ  إنزميال يعترب تفاعل 
 
 الضوابط اإلجيابية منحىن تضخيم باستخدام البادئات اخلاصة بالنيماتودا املستهدفة  أنتجت −

 مل تولِّد الضوابط السلبية منحىن تضخيم. −
 

 وإذا استخدمت بادئات الضبط الداخلي، ينبغي أن تنتج الضوابط اإلجيابية وكل عينة من عينات االختبار منحىن تضخيم.
 
 التتابع  4-2-8
 

) أو عدة عينات Wu et al. (2013)ومية من النيماتودا املعزولة (عينة واحدة كما يف ينمباشر لعدة مناطق جُأجري تسلسل 
والتمييز بني خمتلف أنواع  B. xylophilusألغراض حتديد هوية أنواع  (Ye et al. (2007)من مستنبتات على فطريات يف حالة 

Bursaphelenchus . النسخ الداخلي (وتشمل هذه املناطق مباعداتITS-1, ITS-2, 5.8S للحمض النووي املطعَّم (
)Abelleira et al., 2011; Wu et al., 2013 أو منطقة (D2–D3 28 من اجلينومS  ) للحمض النووي املطعَّمYe et al., 2007 .(

 سواًء بطريقة مباشرة ونات يكمبلالبلمرة املتسلسل، ويتم إجراء تتابع لأل إنزميوتضخم املنطقة املستهدفة عن طريق تفاعل 
) BLASTاألساسية ( يةاحملل مواءمة البياناتباستخدام أداة حبث  التتابعأو بعد استنساخها. وميكن بعد ذلك حتليل بيانات 

ومقارنتها مع تتابعات  )/http://www.ncbi.nlm.nih.govاملتاحة يف املركز الوطين ملعلومات التكنولوجيا احليوية (
Bursaphelenchus  املتاحة يف قاعدة بيانات املركز الوطين ملعلومات التكنولوجيا احليوية (مثل أرقام االنضمامHQ646254 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 33-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ملنطقة احلمض بالنسبة  AY508109 إىل  AY508105بالنسبة ملنطقة مباعد النسخ الداخلي املذكورة أعاله، و KC460340و
 ). 28Sالنووي املطعَّم 

 
ما يتعلق جبني مباعد النسخ الداخلي، إذا كان اختالف تسلسل تتابع األزواج باملقارنة مع التتابعات املعلومة يف حالة  ويف

B. xylophilus  مع كل األنواع األخرى، فإ�ا ُحتدَّد على أ�ا  يف املائة 2ولكن أكثر من  يف املائة 2أقل منB. xylophilus .
  B. xylophilusيف  املعلومة، إذا كان اختالف تتابع أزواج العينة باملقارنة مع التتابعات 28Sما يتعلق باجلني  ويف

 .B. xylophilusحتدَّد على أ�ا  فإ�امع كل األنواع األخرى،  يف املائة 0.5ولكن أكثر من  يف املائة 0.5أقل من 
 

 يف أي نتائج أخرى. وينبغي إجراء مزيد من البحث
 

لتحديد هوية األنواع. وتتاح اإلرشادات املتعلقة  I COIالسيتوكروم  يدازوميكن أيضاً استخدام منطقة الوحدة الفرعية ألكس
ر) يف بــنـــــــك Q38بـــــــاملــنــهــجــيـــــــة والــتــتـــــــابــع املــرجــعــي املســـــــــــــــتــخــلــص مــن املــواد املــرجــعــيـــــــة (الــتــتـــــــابــع   ) Q-bank( احلـَـجــْ

)bank.eu/Nematodes/-http://www.q) مبا يف ذلك أداة البحث اخلاصة مبواءمة البيانات احمللية األساسية ،(BLAST.( 
 
 السجالت  -5
 

 تشخيص اآلفاتبروتوكوالت ( 27من املعيار  5-2ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة على النحو املبنيَّ يف القسم 
 ).اخلاضعة للوائح

 
املعيار دم االمتثال (حاالت عيف ويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها األطراف املتعاقدة األخرى بنتائج التشخيص، ال سيما 

 B. xylophilusفيها آفة  تظهر) ويف احلاالت اليت (مبادئ توجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئ 13
يف منطقة للمرة األوىل، ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة واملواد اإلضافية التالية ملدة ال تقل عن سنة واحدة على حنو 

 يكفل إمكانية التتبع: 
 

أو يف حملول غليسرين. ويف احلاالت اليت توجد  TAFسواء على شرحية دائمة أو مثبَّتة يف مثبت  ادعّينة من النيماتو  −
يف منطقة للمرة األوىل، سيكون من املفيد إلجراء فحوصات أخرى للمسار إجراء مستنبت  B. xylophilusفيها 
. وقد يكون من املفيد أيضًا االحتفاظ بعينات أو باحلمض B. cinereaاحلّية املتكاثرة على  B. xylophilusآلفة 

 لوجي.حىت يف حالة التحديد املورفو  إلجراء اختبار جزيئي يف مرحلة الحقةالنووي 

درجة  20-إذا كان التحديد مستنداً إىل تقنيات جزيئية، ميكن االحتفاظ خبالصة احلمض النووي يف درجة حرارة  −
 درجة مئوية. 80-مئوية وخالصة احلمض النووي الرييب يف درجة حرارة 

 ئةمواد التعب املنتجات اخلشبية، مبا يف ذلكيف يف اخلشب أو  B. xylophilusيف احلاالت اليت تظهر فيها آفة  −
 ) اد التعبئة اخلشبيةومو ، ينبغي االحتفاظ بالبيانات املتعلقة باملنشأ واملواد (مثل األخشاب املستديرة اخلشبية

ينات. بدًال من املعلومات اجلغرافية املتعلقة بأخذ الع )وظروف االسترياد (مثل الظهور املتزامن للخنافس الناقلة
إخضاع مواد التعبئة ( 15ووفقاً للمعيار ليست بالضرورة من نفس منشأ الشحنة.  يةاخلشب التعبئةويالحظ أن مواد 

http://www.q-bank.eu/Nematodes/
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فيها احلرفان  )، ينبغي أن حتمل مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية عالمة ميثلاخلشبية يف التجارة الدولية للوائح
 اد التغليف اخلشبية.األوالن رمز املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس يف البلد الذي تنتج فيه مو 
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 هذا الربوتوكول من األشخاص التالية أمساؤهم:  عن ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن هذا الكائن أو
 

Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for National and International 
Plant Health, Messeweg 11-12, D-38104 Braunschweig, Germany (Thomas Schröder; e-
mail: thomas.schroeder@jki.bund.de).  

Technical Center, Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, No. 9 Mayuan Road, Ningbo, 315012 
China (Jianfeng Gu; e-mail: jeffgu00@qq.com).  

ANSES Plant Health Laboratory, 7 rue Jean Dixméras, 49044 Angers Cedex 01, France (Geraldine Anthoine; e-
mail: geraldine.anthoine@anses.fr).  

Canadian Forest Service, 506 West Burnside Road, Victoria, BC V8Z 1M5, Canada (Isabel Leal; e-
mail: ileal@nrcan.gc.ca).  

Canadian Food Inspection Agency, 3851 Fallowfield Road, Ottawa, ON K2H 8P9, Canada (Fencheng Sun; e-
mail: sunfc@inspection.gc.ca).  

 
 يماتودا.الن بتغيريمعلومات عن اخلرباء اإلقليميني املعنيني  3وباإلضافة إىل اخلرباء الواردة أمساؤهم أعاله، يرد يف اجلدول 

 
 (قائمة غري حصرية) Bursaphelenchus xylophilusني بآفة قائمة اخلرباء اإلقليميني والوطنيني املعني :3الجدول 

 
 تفاصيل االتصال بالخبير اإلقليم أو البلد

 , )،الزراعيةو معهد احلراجة والتكنولوجيا احليوية ( Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI) أفريقيا
-Wingfield; eUniversity of Pretoria, Pretoria 0002, South Africa (Michael J. 

) mike.wingfield@fabi.up.ac.za41Tmail:  

 أستراليا
CSIRO Ecosystem Sciences-Black Mountain Laboratories )لعلوم النظام اإليكولوجي  بالك خمتربات ماونتني

 ,Clunies Ross Street, Black Mountain, ACT 2601 )التابعة ملنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية
) Mike.Hodda@csiro.aumail: -Australia (Mike Hodda; e 

 Nanjing Forestry University, No. 159 Longpan ،)دارة وقاية الغابات(إ Department of Forest Protection الصين
) 13505186675@126.commail: -Road, Nanjing, 210037 China (Boguang Zhao; e 

 Departamento Biologia, Universidade deقسم البيولوجيا، جامعة إيفورا،  )خمترب النيماتودا( NemaLab-ICAM االتحاد األوروبي
) mmota@uevora.ptmail: -554 Évora, Portugal (Manuel Mota; e-Évora, 7002 

 اليابان
Forest Pathology Laboratory )ولوجيا الغاباتثخمترب با،( Forestry and Forest Products Research Institute 

 Japan (Mitsuteru Akiba; e-Tsukuba, Ibaraki 305 ,8687-)معهد حبوث الغابات واملنتجات الغابية(
) akiban@ffpri.affrc.go.jpmail:  

جمهورية كوريا (كوريا 
 الجنوبية)

Division of Forest Insect Pests and Disease )ُشعبة اآلفات احلشرية وأمراض الغابات ،(Korea Forest Research 

Institute )207 )،املعهد الكوري لبحوث الغابات Cheongnyangni 2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-712, 
) hrhan@forest.go.krmail: -Korea (ROK) (Hyerim Han; e 
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 الصــــــحة أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة لتدابري الوطنية لوقاية النباتاتوميكن أن تقدِّم املنظمات 
 ) ippc@fao.orgالنباتية طلباً إلعادة النظر يف بروتوكول التشــــــــــــــخيص من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (

 اليت ستقوم بدورها بإحالتها إىل الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيص. 
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(املركز االحتادي لبحوث النباتات املستزرعة، ومعهد الصحة النباتية  Thomas Schröderكتب هذا الربوتوكول التشخيصي 
 ة(خمترب الصحة النباتية التابع للوكالة الفرنسية لسالم Geraldine Anthoine الوطنية والدولية، أملانيا (انظر القسم السابق))، و

(دائرة الغابات الكندية، كندا (انظر القسم  Isabel Leal األغذية والبيئة والصحة املهنية، فرنسا (انظر القسم السابق))، و
(املركز التقين، هيئة نينغبو للتفتيش واحلجر يف منافذ الدخول واخلروج، الصني (انظر القسم  Jianfeng Guالسابق))، 

 (الوكالة الكندية للتفتيش على األغذية، كندا (انظر القسم السابق)). Fengcheng Sun السابق))، و
 

 ية)، ة، اجلمهورية التشيكيت(خمترب التشخيص التابع لإلدارة احلكومية للصحة النبا Vladimir Gaarن وساهم كل م
 (سابقاً منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط) يف إعداد هذا الربوتوكول يف مراحله األوىل. David McNamaraو
 

 Wolfgang Burgermeisterباعد النسخ الداخلي مللشظايا احملددة وتوىل يف البداية إعداد وصف تقنية تعدد أشكال طول ا
لنبـــــــات يولوجيـــــــا ا  امليكروبيولوجيـــــــا والســــــــــــــالمـــــــة البيولوجيـــــــة، معهـــــــد يوليوس كوهن، أملـــــــانيـــــــا). و  (معهـــــــد فســــــــــــــ

 Philippe Castagnone-Sereno  )UMR1064 INRA/UNSA/CNRS, Interactions Plantes-Microorganismes etوقــدَّم 

Sante Vegetale, France ( البلمرة املتســــــلســــــل التقليدي املســــــتهدف للحمض النووي  إنزميالوصــــــف األوَّيل لطريقة تفاعل
 . B. xylophilusالتابع عند حتديد هوية آفة 

 
ويستند نص هذا الربوتوكول التشخيصي جزئيًا إىل الربوتوكول التشخيصي ملنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط 

 )B. xylophilus )EPPO, 2001, 2013bشأن آفة ب
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ة يف يشري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وتتاح هذه املعايري يف بوابة الصحة النباتية الدولي ميكن أن
 . setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/coreالرابط التايل: 

 
Abelleira, A., Picoaga, A., Mansilla, J.P. & Aguin, O. 2011. Detection of Bursaphelenchus 

xylophilus, causal agent of pine wilt disease on Pinus pinaster in northwestern Spain. Plant 
Disease, 95(6): 776–776.  

Andrássy, I. 1984. Klasse Nematoda (Ordnungen Monhysterida, Desmoscolecida, Araeolaimida, 
Chromadorida, Rhabditida). In Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas, pp. 24–25. 
Stuttgart, Germany, Gustav Fischer Verlag. 509 pp.  

Baermann, O. 1917. [A simple method of discovering ankylostomo (nematode) larvae in faeces.] Med. 
Geneeslc. Lab. Weltevreden, 1917: 41–47 (in German).  

Barstead, R.J., Kleiman, L. & Waterston, R.H. 1991. Cloning, sequencing and mapping of an alpha-
actinin gene from the nematode Caenorhabditis elegans. Cell Motility and the Cytoskeleton, 20: 
69–78.  

van Bezooijen, J. 2006. Methods and techniques for nematology. Wageningen, Netherlands, 
Department of Nematology, Wageningen University. 112 pp. Available at 
https://www.wageningenur.nl/upload_mm/4/e/3/f9618ac5-ac20-41e6-9cf1-
c556b15b9fa7_MethodsandTechniquesforNematology.pdf. 

Bongers, T. 1989. [The nematodes of the Netherlands] (translated from the Dutch by J. van de Haar). 
Wageningen, Netherlands, Wageningen Agricultural University. 83 pp.  

Braasch, H. 2001. Bursaphelenchus species in conifers in Europe: Distribution and morphological 
relationships. EPPO Bulletin, 31: 127–142.  

Braasch, H., Burgermeister, W. & Gu, J. 2009. Revised intra-generic grouping of Bursaphelenchus 
Fuchs, 1937 (Nematoda: Aphelenchoididae). Journal of Nematode Morphology and Systematics, 
12(1): 65–88. 

Braasch, H., Gu, J. & Burgermeister, W. 2011. Bursaphelenchus mucronatus kolymensis comb. n.: 
New definition of the “European type” of B. mucronatus. Journal of Nematode Morphology and 
Systematics, 14(2): 77–90.  

Braasch, H. & Schönfeld, U. 2015. Improved morphological key to the species of the xylophilus group 
of the genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937. EPPO Bulletin, 45(1): 73–80. 

Burgermeister, W., Braasch, H., Metge, K., Gu, J., Schröder, T. & Woldt, E. 2009. ITS-RFLP 
analysis, an efficient tool for identification of Bursaphelenchus species. Nematology, 11: 649–
668.  

Burgermeister, W., Metge, K., Braasch, H. & Buchbach, E. 2005. ITS-RFLP patterns for 
differentiation of 26 Bursaphelenchus species (Nematoda: Parasitaphelenchidae) and 
observations on their distribution. Russian Journal of Nematology, 13(1): 29–42.  

Cardoso, J., Fonseca, L. & Abrantes, I. 2012. Direct detection of the pinewood nematode, 
Bursaphelenchus xylophilus, from pine wood, bark and insect vector. European Journal of Plant 
Pathology, 133: 419–425.  

Castagnone, C., Abad, P. & Castagnone-Sereno, P. 2005. Satellite DNA-based species-specific 
identification of single individuals of the pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus 
(Nematoda: Aphelenchoididae). European Journal of Plant Pathology, 112: 191–193.  

Dwinell, L.D. 1993. First report of pinewood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) in Mexico. Plant 
Disease, 77: 846.  

Dwinell, L.D. 1997. The pinewood nematode: Regulation and mitigation. Annual Review of 
Phytopathology, 35: 153–166.  

Edwards, O.R. & Linit, M.J. 1992. Transmission of Bursaphelenchus xylophilus through oviposition 
wounds of Monochamus carolinensis (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of Nematology, 
24(1): 133–139.  

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2001. Bursaphelenchus 
xylophilus. Diagnostics PM 7/4 (1). EPPO Bulletin, 31(1): 61–69.  

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2012. Bursaphelenchus xylophilus 
and its vectors: Procedure for official control. National regulatory control systems PM 9/1 (5). 
EPPO Bulletin, 42(3): 477–485.  

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms


10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 37-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2013a. Diagnostic protocols for 
regulated pests: Pictorial glossary of morphological terms in nematology. EPPO Technical 
Document No. 1056 (rev. 4). Paris, EPPO. 21 pp. 

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2013b. Bursaphelenchus 
xylophilus. Diagnostics PM 7/4 (3). EPPO Bulletin, 43(1): 105–118.  

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2013c. Nematode extraction. 
Diagnostics PM 7/119 (1). EPPO Bulletin, 43(3): 471–496.  

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2014. Bursaphelenchus 
xylophilus. Addendum to Diagnostics PM 7/4 (3). EPPO Bulletin 44(1): 105.  

EPPO/CABI. 1996. Bursaphelenchus xylophilus. In I.M. Smith, D.G. McNamara & P.R. Scott, eds. 
Quarantine pests for Europe, 2nd edn. Wallingford, UK, CABI. 1425 pp.  

Evans, H.F., McNamara, D.G., Braasch, H., Chadoeuf, J. & Magnusson, C. 1996. Pest risk analysis 
(PRA) for the territories of the European Union (as PRA area) on Bursaphelenchus xylophilus 
and its vectors in the genus Monochamus. EPPO Bulletin, 26: 199–249.  

Ferris, V.R., Ferris, J.M. & Faghihi, J. 1993. Variation in spacer ribosomal DNA in some cyst-
forming species of plant parasitic nematodes. Fundamental and Applied Nematology, 16: 177–
184.  

Fonseca, L., Cardoso, J.M.S., Lopes, A., Pestana, M., Abreu, F., Nunes, N., Mota, M. & Abrantes, 
I. 2012. The pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, in Madeira Island. 
Helminthologia, 49(2): 96–103.  

François, C., Castagnone, C., Boonham, N., Tomlinson, J., Lawson, R., Hockland, S., Quill, J., 
Vieira, P., Mota, M. & Castagnone-Sereno, P. 2007. Satellite DNA as a target for TaqMan 
real-time PCR detection of the pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus. Molecular 
Plant Pathology, 8: 803–809.  

Futai, K. 2013. Pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus. Annual Review of Phytopathology, 
51: 61–83.  

Goodey, J.B. 1963. Laboratory methods for work with plant and soil nematodes. Technical Bulletin 
No. 2 of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London, HMSO. 72 pp.  

Gu, J., ed. 2014. [Identification of Bursaphelenchus xylophilus and its closely related species.] Xiamen, 
China, Xiamen University Press (in Chinese).  

Gu, J., Wang, J., Braasch, H., Burgermeister, W. & Schröder, T. 2011. Morphological and 
molecular characterisation of mucronate isolates (M form) of Bursaphelenchus xylophilus 
(Nematoda: Aphelenchoididae). Russian Journal of Nematology, 19(2): 103–120.  

Gu, J., Zhang, J., Braasch, H. & Burgermeister, W. 2005. Bursaphelenchus singaporensis sp. n. 
(Nematoda: Parasitaphelenchidae) in packaging wood from Singapore: A new species of the 
B. xylophilus group. Zootaxa, 988: 1–12.  

Hasegawa, K. & Miwa, J. 2008. Embryology and cytology of Bursaphelenchus xylophilus. In B.G. 
Zhao, K. Futai, J.R. Sutherland & Y. Takeuchi, eds. Pine wilt disease, pp. 81–104. Tokyo, 
Springer. 459 pp. 

Hopf, A. & Schroeder, T. 2013. Non vector spread of Bursaphelenchus xylophilus via wood chips. In 
T. Schroeder, ed. Pine Wilt Disease Conference, 15–18 October 2013, Braunschweig, Germany. 
Berichte aus dem Julius Kühn Institut, 169: 46–47. 

Hu, Y.Q., Kong, X.C., Wang, X.R., Zhong, T.K., Zhu, X.W., Mota, M.M., Ren, L.L., Liu, S. & 
Ma, C. 2011. Direct PCR-based method for detecting Bursaphelenchus xylophilus, the pine wood 
nematode in wood tissue of Pinus massoniana. Forest Pathology, 41: 165–168.  

Hunt, D.J. 2008. A checklist of the Aphelenchoidea (Nematoda: Tylenchina). Journal of Nematode 
Morphology and Systematics, 10(2): 99–135.  

Ibeas, F., Gallego, D., Diez, J.J. & Pajares, J.A. 2007. An operative kairomonal lure for managing 
pine sawyer beetle Monochamus galloprovincialis (Coleoptera: Cerymbycidae). Journal of 
Applied Entomology, 131(1): 13–20.  

Inácio, M.L., Nóbrega, F., Vieira, P., Bonifácio, L., Naves, P., Sousa, E. & Mota, M. 2014. First 
detection of Bursaphelenchus xylophilus associated with Pinus nigra in Portugal and in Europe. 
Forest Pathology, 45(3): 235–238. 

Kanetani, S., Kikuchi, T., Akiba, M., Nakamura, K., Ikegame, H. & Tetsuka, K. 2011. Detection 
of Bursaphelenchus xylophilus from old discs of dead Pinus armandii var amamiana trees using 
a new detection kit. Forest Pathology, 41: 387–391.  

Kikuchi, T., Aikawa, T., Oeda, Y., Karim, N. & Kanzaki, N. 2009. A rapid and precise diagnostic 
method for detecting the pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus by loop-mediated 
isothermal amplification. Phytopathology, 99: 1365–1369.  



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 38-10بروتوكول التشخيص 

Kishi, Y. 1995. The pine wood nematode and the Japanese pine sawyer. Forest Pests in Japan No. 1. 
Tokyo, Thomas Company Limited. 302 pp.  

Kondo, E. & Ishibashi, N. 1978. Ecological significance of dormancy in plant parasitic nematodes. 7. 
Ultrastructural differences between propagative and dispersal forms in pine wood 
nematode, Bursaphelenchus-lignicolus, with reference to survival. Applied Entomology and 
Zoology, 13: 1–11. 

Leal, I., Foord, B., Allen, E., Campion, C., Rott, M. & Green, M. 2013. Development of two reverse 
transcription-PCR methods to detect living pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, in 
wood. Forest Pathology, 43: 104–114. 

Leal, I., Green, M., Allen, E., Humble, L. & Rott, M. 2007. Application of a real-time PCR method 
for the detection of pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, in wood samples from 
lodgepole pine. Nematology, 9: 351–362. 

Linit, M.J. 1990. Transmission of pinewood nematode through feeding wounds of Monochamus 
carolinensis (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of Nematology, 22(2): 231–236.  

Luzzi, M.A., Wilkinson, R.C. & Tarjan, A.C. 1984. Transmission of the pinewood nematode 
Bursaphelenchus xylophilus, to slash pine trees and log bolts by a cerambycid beetle, 
Monochamus tilliator, in Florida. Journal of Nematology, 16(1): 37–40.  

Mamiya, Y. & Kiyohara, T. 1972. Description of Bursaphelenchus lignicolus n.sp. from pine wood 
and histopathology of nematode-infested trees. Nematologica, 18: 120–124.  

Matsunaga, K. & Togashi, K. 2004. Among-tree difference in the inhibition of systemic dispersal of 
Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Aphelenchoididae) by Pinus densiflora. Applied 
Entomology and Zoology, 39(2): 271–277.  

Moens, M. 2000. The pinewood nematode: Development of a sampling, extraction and identification 
method. Final report FAIR1-CT95-0034 EU research project. 102 pp.  

Mota, M., Braasch, H., Bravo, M.A., Penas, A.C., Burgermeister, W., Metge, K. & Sousa, E. 1999. 
First record of Bursaphelenchus xylophilus in Portugal and in Europe. Nematology, 1: 727–734. 

Mota, M. & Vieira, P., eds. 2004. The pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus. Proceedings 
of an international workshop, University of Évora, Portugal, 20–22 August 2001. In 
Nematological monographs and perspectives, Vol. 1. Leiden, Netherlands, Brill. 291 pp. 

Mota, M. & Vieira, P., eds. 2008. Pine wilt disease: A worldwide threat to forest ecosystems. Berlin, 
Springer Verlag. 405 pp. 

Nickle, W.R. 1970. A Taxonomic review of the genera of the Aphelenchoidae (Fuchs, 1937) Thorne, 
1949 (Nematoda: Tylenchida). Journal of Nematology, 2(4): 375–392.  

Nickle, W.R., Golden, A.M., Mamiya, Y. & Wergin, W.P. 1981. On the taxonomy and morphology 
of the pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer, 1934) Nickle 
(1970). Journal of Nematology, 13: 385–392.  

Notomi, T., Okayama, H., Masubuchi, H., Yonekawa, T., Watanabe, K., Amino, N. & Hase, T. 
2000. Loop-mediated isothermal amplification of DNA. Nucleic Acids Research, 28: e63.  

Pajares, J.A., Ibeas, F., Diez, J.J. & Gallego, D. 2004. Attractive responses by Monochamus 
galloprovincialis (Col., Cerambycidae) to host and bark beetle semiochemicals. Journal of 
Applied Entomology, 128(9/10): 633–638.  

Penas, A.C., Bravo, M.A., Valads, V. & Mota, M. 2008. Detailed morphometric studies of 
Bursaphelenchus xylophilus and characterisation of other Bursaphelenchus species (Nematoda: 
Parasitaphelenchidae) associated with Pinus pinaster in Portugal. Journal of Nematode 
Morphology and Systematics, 10(2): 137–163.  

Penas, A.C., Dias, L.S. & Mota, M.M. 2002. Precision and selection of extraction methods of 
aphelenchoid nematodes from maritime pine wood, Pinus pinaster L. Journal of Nematology, 
24(1): 62–65.  

Ryss, A.Y. 2003. Express technique to prepare permanent collection slides of nematodes. 
Zoosystematica Rossica, 11: 257–260.  

Ryss, A., Viera, P., Mota, M. & Kulinich, O. 2005. A synopsis of the genus Bursaphelenchus Fuchs, 
1937 (Aphelenchida: Parasitaphelenchidae) with keys to species. Nematology, 7(3): 393–458.  

Sanchez-Husillos, E., Etxebeste, I. & Pajares, J. 2015. Effectiveness of mass trapping in the reduction 
of Monochamus galloprovincialis Olivier (Col.: Cerambycidae) populations. Journal of Applied 
Entomology, doi:10.1111/jen.12219. 

Schröder, T., McNamara, D.G. & Gaar, V. 2009. Guidance on sampling to detect pine wood 
nematode Bursaphelenchus xylophilus in trees, wood and insects. EPPO Bulletin, 39: 179–188. 

Seinhorst, J.W. 1959. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous 
glycerin. Nematologica, 4: 67–69.  



10بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 39-10بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Sousa, E., Bravo, M.A., Pires, J., Naves, P., Penas, A.C., Bonifácio, L. & Mota, M.M. 2001. 
Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Aphelenchoididae) associated with Monochamus 
galloprovincialis (Coleoptera; Cerambycidae) in Portugal. Nematology, 3(1): 89–91.  

Sousa, E., Naves, P., Bonifácio, L., Henriques, J., Inácio, L. & Evans, H. 2011. Assessing risks of 
pine wood nematode Bursaphelenchus xylophilus transfer between wood packaging by 
simulating assembled pallets in service. EPPO Bulletin, 41: 423–431. 

Takeuchi, Y., Kanzaki, N. & Futai, K. 2005. A nested PCR-based method for detecting the pine wood 
nematode, Bursaphelenchus xylophilus, from pine wood. Nematology, 7: 775–782.  

Tarès, S., Lemontey, J.M., de Guiran, G. & Abad, P. 1993. Cloning and characterization of a highly 
conserved satellite DNA sequence specific for the phytoparasitic nematode Bursaphelenchus 
xylophilus. Gene, 129: 269–273.  

Tomalak, M. & Filipiak, A. 2011. Bursaphelenchus trypophloei sp. n. (Nematoda: 
Parasitaphelenchinae): An associate of the bark beetle, Trypophloeus asperatus (Gyll.) 
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in aspen, Populus tremula L. Nematology, 13: 619–636.  

Tomalak, M., Worall, J. & Filipiak, A. 2013. Bursaphelenchus masseyi sp. n. (Nematoda: 
Parasitaphelenchinae): A nematode associate of the bark beetle, Trypophloeus populi Hopkins 
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), in aspen, Populus tremuloides Michx. affected by 
sudden aspen decline in Colorado. Nematology, 15: 907–921.  

Vieira, P.R., Mota, M. & Eisenback, J.D. 2003. Pinewood Nematode Taxonomic Database. CD-
ROM. Blacksburg, VA, Mactode Publications.  

Vrain, T.C. 1993. Restriction fragment length polymorphism separates species of the Xiphinema 
americanum group. Journal of Nematology, 25: 361–364.  

Williams, B.D., Schrank, B., Huynh, C., Shownkeen, R. & Waterston, R.H. 1992. A genetic 
mapping system in Caenorhabditis elegans based on polymorphic sequence-tagged sites. 
Genetics, 131: 609–624.  

Wingfield, M.J. 1987. A comparison of the mycophagous and the phytophagous phases of the pine 
wood nematode. In M.J. Wingfield, ed. Pathogenicity of the pine wood nematode. Symposium 
Series, pp. 81–90. St Paul, MN, APS Press. 122 pp.  

Wingfield, M.J., Blanchette, R.A., Nicholls, T.H. & Robbins, K. 1982. The pine wood nematode: A 
comparison of the situation in the United States and Japan. Canadian Journal of Forest Research, 
12: 71–75.  

Wu, H.Y., Tan, Q.Q. & Jiang, S.X. 2013. First report of pine wilt disease caused by Bursaphelenchus 
xylophilus on Pinus thunbergii in the inland city of Zibo, Shandong, China. Plant Disease, 97(8): 
1126.  

Ye, W., Giblin-Davis, R.M., Braasch, H., Morris, K. & Thomas, W.K. 2007. Phylogenetic 
relationships among Bursaphelenchus species (Nematoda: Parasitaphelenchidae) inferred from 
nuclear ribosomal and mitochondrial DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 43: 1185–1197.  

Zamora, P., Rodriguez, V., Renedo, F., Sanz, A.V., Domínguez, J.C., Pérez-Escolar, G., Miranda, 
J., Álvarez, B., González-Casas, A., Mayor, E., Duenas, M., Miravalles, A., Naves, A., 
Robertson, L., Gutiérrez Abascal, C.J. & Martín, A.B. 2015. First report of Bursaphelenchus 
xylophilus causing pine wilt disease on pinus radiata in Spain. Disease Notes, 
http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-03-15-0252-PDN. 

Zhao, B.G., Futai, K., Sutherland, J.R. & Takeuchi, Y. 2008. Pine wilt disease. Berlin, Springer. 
459 pp.  

 
 



اآلفات اخلاضعة للوائح بروتوكوالت تشخيص 10بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 40-10بروتوكول التشخيص 

 األشكال التوضيحية  - 9
 

 
 .من البيضة إىل النيماتودا البالغة Bursaphelenchus xylophilusدورة حياة  :1الشكل 

JX ، الريقات الصغرية يف الطورX . 
 .Wingfield et al. (1982)بتصرف من املصدر: 

 

 
، من شجرة Bursaphelenchus xylophilus) املصابة بآفة Pinus pinasterالصنوبر ( األعراض يف أشجارتطور : 2الشكل 

 .سليمة إىل شجرة ميتة
 معهد يوليوس كوهن، أملانيا.، T. Schröder: الصور إهداء من

 

Adult 

Egg 

(J1) 

JIV 

JIII 

J4 

J3 
J2 
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 .Bursaphelenchus xylophilus، بسبب آفة Pinus pinasterأعراض مرض ذبول خشب الصنوبر يف أشجار : 3الشكل 

  معهد يوليوس كوهن، أملانيا.، T. Schröder: الصورة إهداء من
 

 
صغري بارز؛ )؛ (ب) نتوء 1 000(أ) مستدير (تكبري بقوة  :Bursaphelenchus xylophilus: أذناب إناث آفة 4 الشكل

 (ج) شكل مدبب.
للتفتيش واحلجر يف منافذ  Ningbo، هيئة b ،c (J. Gu، معهد يوليوس كوهن، أملانيا، و(T. Schröder) الصور من إهداء (أ

 الدخول واخلروج، الصني.
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منظر لذنب الذكر من ناحية  (D)ذنب الذكر؛  (C) ذكر؛  (B)أنثى؛  Bursaphelenchus xylophilus :(A) :5الشكل 
اجلزء األمامي من  (F)؛ منظر بطين للشوكتني السفاديتني (E)على هيئة جناح،  تناسلي الذنب مزوَّدة بغشاء و�ايةالبطن، 
 ذنب األنثى. (J)، (I)، (H)الفتحة التناسلية لألنثى؛  (G)األنثى؛ 

 .Mamiya and Kiyohara (1972)املصدر: 
 

 

 

 B. mucronatus kolymensis (إىل اليسار) و Bursaphelenchus mucronatus mucronatusذنب األنثى لدى  :6الشكل 
 .(إىل اليمني)

 .هيئة ننغبو للتفتيش واحلجر يف منافذ الدخول واخلروج، الصني، J. Guالصور من إهداء 
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 ).1 000(تكبري بقوة  سفاديتني مزوَّد بشوكتني Bursaphelenchus xylophilusذنب ذكر  :7الشكل 

 .، معهد يوليوس كوهن، أملانياT. Schröder الصورة من إهداء
 

 
  ).640مزوَّدة بسديلة تناسلية (تكبري بقوة  Bursaphelenchus xylophilusأنثى  :8الشكل 

 معهد يوليوس كوهن، أملاين. ،T. Schröderء الصورة من إهدا
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من فئة  Bursaphelenchus xylophilusأنواع ليست : 9الشكل 

xylophilus :)A السديلة التناسيلية لألنثى، ملتوية ومنتهية بتجويف (
(إىل اليسار) مزوَّد بنتوء بارز  B. fraudulentus) ذنب أنثى Bعميق (

 ).1 000وبدون نتوء بارز (إىل اليمني) (تكبري بقوة 
وقاية النباتات، املعهد الوطين معهد ، M. Tomalak الصور من إهداء
 للبحوث، بولندا.

 
 B. mucronatusو B. mucronatus mucronatusو Bursaphelenchus xylophilusاخلصائص التشخيصية آلفة  :10الشكل 

kolymensis) :a) شوكتا السفاد لدى كل األنواع الثالثة؛ (b) السديلة التناسلية لدى كل األنواع الثالثة؛ (c اية ذنب� (
) �اية ذنب أنثى e(؛ B. mucronatus kolymensis) �اية ذنب أنثى d، ذات شكل مستدير؛ (B. xylophilusأنثى 

B. mucronatus mucronatus . 
 .EPPO/CABI (1996) بتصرف مناملصدر: 

A 

B 
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 ). 640مزوَّدة حبربة وجسم خلفي (تكبري بقوة  Bursaphelenchus xylophilusاملنطقة األمامية آلفة  :11الشكل 

  ، معهد يوليوس كوهن، أملانيا.T. Schröderالصورة من إهداء 
 

 
يبني ذنب الذكر يف الوضع الظهري البطين حيث يظهر الغشاء  Bursaphelenchus xylophilusمنظر آلفة  :12الشكل 

 ).1 000اجملنح (تكبري بقوة 
 ، معهد يوليوس كوهن، أملانيا.T. Schröderالصورة من إهداء 
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 حتت اجملهر اإللكرتوين يف الوضع اجلانيب (إىل اليسار) واجملهر الضوئي  Bursaphelenchus xylophilusآفة  :13الشكل 

 ).1 600(إىل اليمني) (تكبري بقوة 
، T. Schröder) (إىل اليمنيو الغابات، النمسااملعهد النمساوي لبحوث  ،M. Brandstetter(إىل اليسار)  الصور من إهداء

 معهد يوليوس كوهن، أملانيا.
 

 
 <صورة جملهر إلكرتوين، Bursaphelenchus xylophilusمات الذيلية لدى ياحلل :14الشكل 

  املركز النمساوي لبحوث الغابات، النمسا. ،M. Brandstetter الصورة من إهداء
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 Bursaphelenchus xylophilusأمناط تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة لدى  – (ITS)مباعد النسخ الداخلي : 15الشكل 

 (إىل اليمني). ومت احلصول  B. mucronatus kolymensis (يف الوسط) و B. mucronatus mucronatus(إىل اليسار) و
واسم احلمض ، RsaI (1) ،M) باستخدام 0املطعَّم ( يالريبوسوم احلمض النوويعلى شظايا التحديد عن طريق هضم شظية 

 زوج قاعدي).  100النووي (سلم من 
  ، معهد يوليوس كوهن، أملانياW. Burgermeisterالصورة من إهداء

 
 

 التسلسل التاريخي للمطبوع
 ال يشكل ذلك جزءاً رمسياً من املعيار

 .Bursaphelenchus xylophilus (2004-016)جلنة املعايري أضافت املوضوع:  2004-11
) موضوع برنامج 2006أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا األوىل ( 1 -املعيار  2006-04

 ).008-2006العمل: النيماتودا (
 بإعداد مشروع بروتوكوالت التشخيص.املعين  اخلرباءفريق نقاش  2007-09
 ؤلف الرئيسي.مع املبإعداد مشروع بروتوكوالت التشخيص املعين  اخلرباءفريق نقاش ناقش  2008-06
 التشخيصي اجلديد. الربوتوكولمت تكوين فريق لصياغة  2013-09
 مشاورة للخرباء. 2014-03
 ..(eSC_Nov_11_2014)جلنة املعايري وافقت على مشاورة األعضاء  2014-10
 مشاورة األعضاء 02 -2015
نة املعايري العتماده وافق على تقدميه إىل جل بإعداد بروتوكوالت التشخيص املعين اخلرباءفريق  10 -2015

 .(eTPDP_Oct_02)بقرار إلكرتوين 
جلنة املعايري وافقت على فرتة اإلخطار اخلاصة بالربوتوكول التشخيصي  2015-11

(2015_eSC_Nov_08). 
حية النباتية (مل ة عن هيئة تدابري الصجلنة املعايري اعتمدت الربوتوكول التشخيصي بالنياب 2016-01

 تتلق أي اعرتاضات رمسية).
)، روما، االتفاقية الدولية Bursaphelenchus xylophilus )2016 10امللحق  – 27املعيار الدويل رقم 

 .لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
 04-2016: للتسلسل التارخيي للمطبوعخر حتديث آ
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