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3 -13التشخيصي  البروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اآلفة عن معلومات -1
 

م معظ يفيؤثر  الذي النارية فحةللا رضملاملسبب  العامل Erwinia amylovora ةأميلوفورا اإليرويني بكترييا تعترب 
أول بكترييا وصفت كعامل  هي(. و Spiraeoideae) Rosaceaeعائلة الورديات ل Maloideae التفاحياتاألنواع من فصيلة 

ج خار  تاكتشف قد هي، و املوطن األصلي هلذه اآلفة أمريكا الشمالية تعد (.Burrill ،1883) مسبب لألمراض النباتية
احلني  ذلكومنذ  ،1957يف إجنلرتا عام  يةلفحة النار ال مرض ذكر وورد. 1920يف نيوزيلندا عام أول مرة أمريكا الشمالية 

 البكترييا يف معظم مناطق أوروبا اليت تُ  هذهاكتشفت 
ُ
يف أكثر من  اآلن توجد هيو . لإلصابة هبا ضةعر  زرع فيها العوائل امل

ر األبيض يف أمريكا اجلنوبية ومعظم بلدان أفريقيا وآسيا )باستثناء البلدان احمليطة بالبح هلا ظهور أي عن غيبل   ومل ،بلدا   40
هذه  تشكلو  (.van der Zwet ،2004) هناك اكتشافها عن واحد إبالغيف أسرتاليا بعد  لتصؤ است قداملتوسط(، و 

وميكن االطالع على  (.van der Zwet ،2004و Bonn)مجيع هذه البلدان  يفالبكرتيا خطرا  على صناعة الفاكهة التفاحية 
نباتات يف أوروبا والبحر نظمة وقاية المل التابعمركز احلجر الصحي  يفاسرتجاع البيانات  نظام يفاجلغرايف  هاتفاصيل توزيع

 ، بال تاريخ(. النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسطمنظمة وقاية األبيض املتوسط )
 

 كاينوميليسأجناس   هيف ،االقتصادية والوبائية على حد سواء من الناحيتني البكرتيا هلذه العائلةالنباتات  أهم أما 
Chaenomeles  الزعرور  شبيهاتوCotoneaster  والزعرورCrataegus  والسفرجلياتCydonia كدنياواأل Eriobotrya 

 سرتانفيزاو  Sorbus والغبرياء Pyrus الكمثرىو Pyracantha الناروشوك  Mespilusوالزعرور البستاين  Malus والتفاح
Stranvaesia (Bradbury ،1986.). التوت الشوكي(  العليقعزولة من امل بكتريياال هذهسالالت  وختتلف(Rubus sp. يف 

  (.ب2011وآخرون،  Powney ؛1951وآخرون،  Starr) أخرى عوائل من السالالتعن  ،الواليات املتحدة
 

 Pyrusائعة شالالكمثرى  أنواع يصيب الذياللفحة النارية هو املرض البكتريي األكثر خطورة  مرض أن   يرج حو  

communis املزروع التفاح وأصناف Malus domestica  .األوبئة الناجتة عن هذا املرض بشكل  تظهريف العديد من البلدان
البستان  يفللقاح من ا كاف    مستوى ووجود الئمةوهي تعتمد على عدد من العوامل، مبا يف ذلك الظروف البيئية امل ،متفرق
، Thomson)اح و املطر أو الريأو احلشرات أ الطيور طريق عنينتشر املرض بسهولة و  .باآلفة للتأثر العائل قابلية ومدى
 البكرتيا منللقاح األويل الربيع مع إنتاج ا فصل يبدأ يففهو  ،العائلنمو النبات لويمي املالتطور  هتطور أعراض يتبعو  (.2000

 ا  صيبميف الصيف  ستمريو  راتزهال إصابةب تسببت اليت (.Thomson ،2000) الشتاء فصل خاللالتقرحات  يف ئتةاالب
 ؛Beer ،1995و van der Zwet) العائلالتقرحات طوال فرتة سبات  بتطوريف فصل الشتاء  نتهييالرباعم والثمار و 

Thomson، 2000.)  
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 التصنيفية المعلومات -2
 

 Erwinia amylovora (Burrill, 1883) Winslow et al.، 1920  االسم:

 Micrococcus amylovorus Burrill, 1883, Bacillus amylovorus (Burrill, 1883) :املرادفات
Trevisan, 1889, “Bacterium amylovorus” [sic] (Burrill, 1883) Chester, 1897, 

Erwinia amylovora f.sp. rubi (Starr et al., 1951) 
 Y، Enterobacteriales، Enterobacteriaceae، التقسيم الفرعي Proteobacteria :صنيفيالت الوضع

 (2013)منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط،  يةالنار لفحة ال االسم الشائع:

 
 الكشف -3
 

فحوص املبينة أدناه الب يوصىو اللفحة النارية باستخدام العزل واالختبارات املصلية واجلزيئية.  مرضتشخيص  ميكن 
ربوتوكوالت ال"يف إطار مشروع  ،2003لقة التالية: يف عام احلأو أكثر من اختبارات  اختباريف  قُ ي متقد  تكون أنبعد 

يف و   (؛2006وآخرون،  López) عشرة خمتربات مشل الذي (DIAGPRO) "للنباتات الضارةالتشخيصية للكائنات احلية 
يف عام و  (؛2009وآخرون،  Dreo) "تنسيق حبوث الصحة النباتية" مشل مخسة خمترباتل  أورويبيف إطار مشروع  ،2009عام 

هي  2و 1 الشكلنياالختبارات املشار إليها يف و  (.2010وآخرون،  López) مجيع أحناء العامل من ا  خمترب  14يف  ،2010
 خاصة النباتات، وقايةل القطرية املنظمةقد تطلبها  إضافيةيلزم إجراء اختبارات  قد أنه إالمتطلبات احلد األدىن للتشخيص، 

 لألعراض احلاملة النباتية موادلل ظن  التشخيص القد تيس ر االختبارات املصلية  مثال ،. ام دبل يف اآلفة عن إبالغألول  بالنسبة
 مبدأ بيولوجي إىل يستنداختبار إضايف للكشف ستخدم ي أنومع ذلك، ينبغي  ،استنادا  إىل الكشف عن بروتني حمدد

 .سلبية شواهدإجيابية و  شواهد تتضمن أن مجيعها الختباراتل وينبغيخمتلف. 
 
يرد يف الربوتوكول التشخيصي هذا وصف للطرق )مبا يف ذلك اإلشارة إىل األيماء التجارية( كما هي منشورة، إذ أن   

ية خصص و/أو القابلية للتكرار. وال يعن استخدام أيماء كواشف كيمائتوالحددت املستوى األصلي للحساسية الطرق هذه 
التشخيص املصادقة عليها ضمنا  وال استبعاد بعض آخر قد يكون مناسبا  أيضا . وميكن تعديل أو أجهزة يف بروتوكوالت 

اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لتتوافق مع معايري املختربات املفردة، شريطة أن يتم التحقق من صحتها حتققا   
 كافيا.

 
 عرا ألل حاملةال نباتاتال في الكشف 3-1
 

 . 1الشكل  يفالوارد االنسيايب  خططيف امل املوصى هبا سحاختبارات املإىل  شاريُ  
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 األعرا  3-1-1
 

( التفاح) M. domestica( والكمثرى) P. communisاألكثر شيوعا  مثل  العوائلعلى  يةأعراض اللفحة النار  كونت 
( شبيهات الزعرور) .Cotoneaster sppكدنيا( وأ) Eriobotrya Japonica)السفرجل( و .Cydonia sppو
سه نف املرض أما اسم متييزها بسهولة. ميكنو  متشاهبة   ،)الزعرور( .Crataegus spp( والنار شوك) .Pyracantha sppو

هنا أحرقت بالنار. كما لو أ  البن اللون عليها يطغى املظهر منخورةوأوراق  زهراتو أغصان  ظهور: أي الرئيسية اتهيم ففيص
ية على هيئة األغصان الطرف واحنناء اتاملصابة وإنتاج إفراز  األغصانإىل أسود على  هي أوراق لوهنا بن املعتادةاألعراض و 
 األوراق أو اتنأو الغصي لرباعما أو اتالزهر  على ات، لفحالنبات من املصابلجزء ل تبعا   ،ينتج املرضو الراعي".  عصى"
 ,van der Zwet and Keil, 1979; van der Zwet and Beer) رو اجلذ أو القممع أو و ذاجلو الثمار أو األطراف أو أ

1995.) 
 

درجة  15 نعالربيع عندما يرتفع متوسط احلرارة  مطلعيف  عادةتظهر األعراض األوىل  ،الكمثرىأشجار التفاح و  يف 
إىل  يا  أو بن ا  رتقاليب الوهن لحو  يتو  نكمشتو  ذبلتاملاء مث ب ةمشب ع ةاملصاب اتالزهر  صبحوتمئوية خالل الطقس الرطب. 

 منقطرات  أحيانا   تنز  فأو أسود،  يا  بن النهاية يفو  داكنا  أخضر  لوهناصبح يباملاء، و  مشب عة أيضا   السويقات بدوقد تو أسود. 
 بنوال ،يف التفاح نبإىل اللون ال بأكملهاالثمار  دابراتوتتحول  وتنكمش، املصابة األوراق وتذبلإفرازات بكتريية لزجة. 

 يانعةال رياتلثميتحول لون ا ،اإلصابة وعندبعض الوقت. لشجر العلى  معل قةتظل  ها، لكنالكمثرىاألسود يف  إىلالداكن 
 ا  بني لوهناصبح وي باملاء عةمشب  ناضجة زيتية أو المتزقات الفاكهة غري  تبدوو . الشجر على معلقة تبقى أيضا   هالكن ،إىل البن

 االمحرار يف وتظهر يف أحيان كثرية شرائط بنية مميزة مائلة إىل ،إفرازات بكتريية منأحيان كثرية تنز قطرات  يفأسود، و  إىل
 ;van der Zwet and Keil, 1979)املصابة  الغصيناتأو  فطرااألاللحاء من  يقش رالقشرة عندما  حتتنسجة األ

Thomson, 2000) .شجار ع األو أو جذ ناغصأأو  غصينات قشرةال  يف تقرحات بنية إىل سوداء غائرة قلي وتتشكل
 السليمةجة األنسألنسجة املريضة و ا بني فوااحل قرب شقوق ظهوربيف وقت الحق  التقرحاتهذه  تحددوتاملصابة. 

(Thomson, 2000). 
 

نامجة عن  –م رباعالو  اتالزهر يف  خاصة – ةوأعراض تشبه اللفح يةالنار  ةاللفح أعراضبني التباس ما  يطرأقد و  
خرى اليت تسبب البكترييا األ أنواعيولوجية. وتشمل يز أو اضطرابات ف ريةش  ح  أو أضرار  ةرضممُ  ىأخر بكترييا وفطريات 

لفحة البكتريية لا سببت اليت ،Erwinia pyrifoliae اإليروينية الكمثرى بكترييا :يةلفحة النار ال مرض أعراضتشبه  ا  أعراض
 Erwiniaاإليروينية  بكتريياالو ؛  (1999وآخرون،  Kim) Pyrus pyrifoliaجاصية األوراق اإلكمثرى ال ألغصان

piriflorinigrans نخري يف إسبانياال الكمثرى زهرعليها يف  عثر اليت(López  ،؛ 2001وآخرون)والبكترييا اإليروينية 
Erwinia uzenensis يف اليابان مؤخرا   توصف اليت (Matsuura  ،؛ 2012وآخرون) بكترييا إيروينية أنواعو.Erwinia spp 

؛ ب2001، أ2001وآخرون،  Kim؛ 1981 وآخرون، Tanii) األغصان يفيف اليابان تسبب لفحة بكتريية عنها  أبلغأخرى 
Palacio-Bielsa  ،النارية  فحةللتشخيص هنائي إىل  توصلالفإن  ولذا. اتالزهر  يفلفحة  سببت اليت (؛2012وآخرون

 من خالل التحليل املخربي. على الدوام  يكونينبغي أن 
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 إعدادهاو  العينات أخذ  3-1-2
 

 درجات 8و 4 بني اوحترت  حرارة على ختزينها ميكنولكن  مجعها، ديعبُ  كنمي ما بأسرع النباتية املادة حتليل ينبغي 
التلوث عند  انتقالب انتجاختاذ االحتياطات الالزمة الينبغي و . هاوقت جتهيز  حيني حىت أسبوع واحد إىل دة تصلمل مئوية

 احلمض النووي.  استخالصالبكترييا أو  عزل عندأثناء النقل والتجهيز، خاصة و مجع العينات 
 

لتفاعل املتسلسل اتحليل لالختبارات املصلية و لو صحيحا  للعزل  يكونجراء عام إل تبعا  معاجلة العينات  تنبغيو  
 للتأكسد مضاد للنقع دارئ حملولاستخدام يتطلب حتقيق ختصيب ناجح  ،(1990وآخرون ) Gorrisكما يشري و . للبوليمرياز

؛ غرام 1.76 األسكوربيك، محض ؛اتغرام 10 مانيتول، ؛ا  غرام 20 ،10-البريوليدون فينيل بويلمن  )يتألف حديثا   معد  و 
 ؛7.2( pH)درجة محوضة برت واحد؛ ل يموالر،ليم 10، منظم بالفوسفاتحملول ملحي و  ؛اتغرام 3غلوتياتون خمفف، و 
 درجةب الفوسفاتمنظم بأو يف حملول ملحي  مةمعق   رةمقط   مياه يف أيضا  جتهيز العينات  ميكن. (الرتشيح واسطةب ق معم

هيدروجني الصوديوم  وفوسفات؛ غرام 2.0 ،كلوريد البوتاسيوم  ؛اتغرام 8 ،كلوريد الصوديوم) 2.7 محوضة
O2H12·4HPO2Na، 9.2 يكون  ذلك لكن ،لرت واحد( ،ماء مقطرو ؛ غرام 2.0؛ وفوسفات هيدروجني البوتاسيوم غرام
  .التفاعل املتسلسل للبوليمرياز أو املناعي التألق أو املباشر لعزلا غاياتل

 
األعراض  ملالثمار( اليت حت األوراق أو أو الغصينات أو الرباعمأو  زهراتال) بعناية أجزاء النباتات اختيار ينبغيو  
 النامجة عن تمزقاتللاملواد املعدة للتجهيز من احلافة األمامية  اختيار ويتم. أمكن ذامع إفرازات بكتريية إ منوذجية،األكثر 
 ضادم للنقع دارئ حملوليف  فيفا  ط سحقا   من مث   سحقت غرام 1.0–0.1تقريبا   تزنالنبات إىل قطع  نسيجع قط  يو املرض. 
 1:50 نسبةب)كما هو موضح يف الفقرة السابقة(  معق مة مقطرة مياه يف أو منظم بالفوسفاتحملول ملحي  يف أو للتأكسد

 1منها  لكنقل ثالث عينات )وتعلى اجلليد لبضع دقائق.  توضعفدقائق على األقل،  مخسدة مل ترتكو )وزن/حجم(، 
حتت  درجة مئوية 20 تبلغ  حرارة على منهاأنبوب واحد  زنوخي، ركزيامل طردلل معق مة أنابيب إىل منقوع( من كل لرتملي

 نز ختُ و  الغليسرين من يف املائة 30 ب  خرآ أنبوب حمتويات وتعد ل ،التفاعل املتسلسل للبوليمريازبواسطة الحقا   هلتحليل الصفر
الث على باألنبوب الث وحيتفظ. إذا كانت هناك حاجة له ،يالختبار التأكيدل حتت الصفر مئويةدرجة  80 حرارة على

 أوساطوالعزل على  مريازالتفاعل املتسلسل للبولي( أو إليزا) باألنزمي املرتبط املناعي الفحص قبلتخصيب بال للقياماجلليد 
اري(، تعد  حتليل التألق املناعي اختي أن مبعىن) ناعيامل تألقللاختبار  إجراءهناك حاجة إىل  تإذا كانو (. 1)الشكل  انتقائية
يف أقرب وقت  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلحتليل  إجراء ينبغيو تنقع فيه العينات.  يذوتث بت يف اليوم نفسه ال الشرائح

 . حتت الصفر درجة مئوية 20 حرارة على املخزنة املنقوعة العينةمناسب، باستخدام 
 
 العزل 3-1-3
 
 عراضألل حاملة عينات من العزل  3-1-3-1
 

 .E بكترييا الصخاست احتمال من ممكن قدر أقصى لتحقيق خمتلفة أوساط ةثالث على العينات بسطب ةعامينصح  

amylovora،  .قدار أكثر أو أقل كفاءة تبعا  مل وسطكون كل يميكن أن و خاصة عندما ال تكون العينات يف حالة جيدة
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 CCT)أوساط  ثةثال حيةصالالتحقق من  حلقة،لل ن اثننيييف اختبار  جرى قدو لعينة. ا يف هاوتكوين الدقيقة احلية الكائنات
 .األفضل األداء الليفان وسط وحقق( ليفانالو  King’s Bو
 

 .E ا      بكتريير ة لتكاث       اتيؤ ة م      إلصابل الالحقةئية الظروف البيتكون  ال حني عراض متقدمة جدا  أواأل تكونعندما  

amylovora ،صفائح إىلف العزل يف هذه الظرو  يؤدي قدو جدا .  ا  منخفض زراعلالست القابلة بكتريياالعدد خاليا  يكون قد 
مرضة اخلاليا من قليل عدد عليها

ُ
 توجبي، احلاالت هبذه االشتباه حال ويف .ومناهضة رم امةببكترييا  تكتظكما قد   ،امل

 قابلةال غري ولكن لعكسل القابلة احلالة احلية احلث على" طريقة تصفوُ  قدو . عزهلا قبل ختصيبها/أو وإعادة اختبار العينة 
 ,.Ordax et alالثمار ) يفالنحاس و معاجلات األنابيب باستخدام  يف E. amylovora بكترييال( VBNC) "لالستزراع

 املوصى هبا: لألوساطأدناه وصف  يردو . كاذبةتائج عزل سلبية  بن تتسببأن  ميكن(، و 2009
 

، Niaproof؛ اتغرام 10؛ السوربيتول، غرام 100من: السكروز،  األول اجلزء ين. يتألفأيف جز  CCTالوسط  يُعد   -
ماء مقطر، لرت  ؛ا  غرام 23، مغذ أجاريف املائة(؛  0.1)مذيب اإليثانول  لرتملي 2، بلو ري بنفسج؛ لرتملي 1.2 4

 حرارة على( autoclaving) الضغط وحتت بالبخار بالتسخنيتعقيم ال جيريو  ؛7.2–7.0موضة احلواحد؛ درجة 
من:  الثايندرجة مئوية. ويتألف اجلزء  45حرارة  يبلغ حىت املعق موسط ال ُيرب دو دقائق.  عشر ةد  ملدرجة مئوية  115

 ،cycloheximide(؛ سيكلوهيكسيميد يف املائة وزن/حجم 1بنسبة تركيز  حملول مائي) لرتملي 2نرتات الثاليوم، 
 Ishimaru and)املعقم  1من اجلزء  واحدإىل لرت  2زء اجل يضافلتعقيم عن طريق الرتشيح. ا جيريو ؛ غرام 0.05

Klos, 1984) . 
 
سفات ثنائية و ف؛ اتلرت ملي 10، غليسرين؛ ا  غرام 20، 3رقم )هضمون( ببتون  زو يتو من: بر  B s’King الوسط يتكون -

 لرت؛ ماء مقطر، ا  غرام 15؛ أجار، غرام O2H7.4gSOM، 5.1 املغنيزيوم؛ كربيتات غرام 4HPO2K ،5.1البوتاسيوم 
 120 حرارة إىل( autoclavingوجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط )؛ 7.2–7.0؛ درجة احلموضة واحد

 (. 1954 وآخرون، Kingدقيقة ) 20 دةملدرجة مئوية 
 
  ؛اتغرام bactopeptone، 5 باكتوبيبتون)هضمون(  ببتون؛ غرام 2اخلمرية،  مستخلص من: الليفان وسط نيتكو  -

ماء مقطر، لرت واحد؛ درجة احلموضة  ؛ا  غرام 20أجار،  ؛ا  غرام 50السكروز،  ؛اتغرام NaCl، 5كلوريد الصوديوم 
 20 دةملمئوية درجة  120 حرارة على (autoclavingوجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط )؛ 7.0-7.2

 دقيقة.

 
فطريات يف  وجوديتوقع ندما ع الليفانو  King’s B وسطي إىل/لرت رامغ 0.05 بواقعالسيكلوهيكسيميد  يضاف  
 8 الصوديوم، كلوريد) بالفوسفات منظم ملحي حملوليف  منقوعلكل  1:100و 1:10 بنسبة خمفف حملول يعد  و العزل. 

فوسفات  ؛غرام 4HPO2Na - O212H، 9.2فوسفات هيدروجني الصوديوم  ؛غرام 2.0 البوتاسيوم، كلوريد  ؛اتغرام
 ؛ ماء مقطر، لرت واحد(.غرام 4PO2KH 2.0 يومالبوتاسهيدروجني 

 
أو نشر  ،ا  يمرت مل 130 صفائحعلى  يثالثبالطلي ال املخففة اوحماليله اتاملنقوع من ميكرولرت 100 نشريفضل و  

تصل إىل  دةملدرجة مئوية  25 حرارة على الصفائح حتضني يتمو . معيارية ا  مرت يمل 90( Petri) أطباق بيرتي يف ا  ميكرولرت  50
على الوسط  E. amylovora لون مستعمرات بكترييا يكونو . ساعة 72مضي  بعدالقراءة النهائية  تسج لأربعة أيام. وعادة 
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CCT وسطي يف هو عليه امم أبطأ ومنوها ةوخماطي ةإىل مقبب وتكون سلس ا  وحمدب ا  وشكلها دائري ا  شاحب ا  بنفسجي King’s 

B  الوسط  على ملستعمراتا لون يكونو . الليفانأوKing´s B وء حتت ض متألقة غري تكونو  ا  وشكلها دائري ا  قشدي أبيض
سلسة  تكونو  ا  ومقبب ا  أبيض وشكلها دائري الليفان وسط على املستعمرات لون يكونو . ا  مرت نانو  366أشعة فوق بنفسجية 

نتيجة الكشف عنها سالبة  كانت  الليفان وسط ىعل E. amylovoraمستعمرات بكترييا  وجود. وقد ورد ذكر يةوخماط
(Bereswill et al., 1997) . 

 
على  الطليفيف و بالتخ ،لكل عينة هبامشتبه  فردةم بكترييامن مستعمرات  نقية مستزرعاتاحلصول على  ويتم 
 املرتبط املناعي الفحصبواسطة  املفرتضة E. amylovora مستعمرات بكترييا هوية حتديد يفضلو . King’s Bالوسط 
تبارات اخ أو التفاعل املتسلسل للبوليمريازاختبار بأو  ELISA-(DASI)املقرتن باستخدام األجسام احليوية املضادة  باألنزمي

ألعضاء ا األمحاض الدهنية(، أو عن طريق تطعيم )بروفيل( شاكلةو  املناعي التألقو مناسبة أخرى )مثل الكيمياء احليوية 
  .4 القدرة اإلمراضية، كما هو مبني يف القسم اختبار أجل من E. amylovora بكترييال متوفر أي عائل لدى املعرضة لإلصابة

 
 تخصيبملناعي والا والتألقجيدة بني العزل  ترابطتكون هناك عالقة  أنيتوقع  ،عراضألحاملة عند حتليل عينات و  

 . التفاعل املتسلسل للبوليمريازو ( 1-4-1-3قسم ال) DASI-ELISA فحص مع
 
 0.92و King’s Bللوسط  0.81و 0.88درجة دقة العزل  بلغت، 2010و 2003اليت أجريت عامي  احللقةختبارات ايف و 
 إبالغ ،M.M. Lopez؛ 2006 وآخرون López، )على التوايل CCT وسطلل 0.95و 0.92و الليفان لوسط 0.89و

 (.2009 وآخرون Dreo) CCT، 0.96لوسط لدقة العزل  بلغت ،2009عام  ةيف اختبار احللقو (. 2012شخصي، 
 
  لعزلا-التخصيب 3-1-3-2
 

 إلجراءو  ما، عينة يفلالستزراع  القابلة E. amylovora بكترييال األولية األعدادضاعفة ملتخصيب اليستخدم  
 التخصيبري ينبغي أن جيو . التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بواسطةأو التخصيب  DASI-ELISA فحص بواسطةالتخصيب 

 ،)مثال   لالستزراع ابلةالق بكتريياالوجود عدد قليل من خاليا  توقعيُ  ماعند وذلكعراض( ألاملة احلعزل )حىت للعينات القبل 
غري  مناخيةروف خالل ظ تمجعتكون قد  اليتعينات القدمية، و  هاأعراضتكون  اليتعينات الو بالنحاس،  جلةاملعا العينات

. DASI-ELISAاختبار من حساسية  تخصيب كثريا  ال مرحلة تزيدو كما احلال يف فصل الشتاء(.   ،يةاتية للفحة النار ؤ م
نتقائي ا شبه آخر( و King’s Bغري انتقائي ) أحدمها – الصالحية مثبتا نسائال ناوسطللتخصيب ستخدم ي أنينصح بو 
(CCT )– نيمعروف ليسا هاوعدد الدقيقة احلية الكائنات جمموعات ركيبةت ألن . 
 

 نيعقمممنها فورا  يف كل من أنبوبني  لرتملي 0.9 ويسكب 2-1-3 قسمكما هو موضح يف ال  نسيجعينة ال نقعتُ  
دون  King’s Bمن كل وسط ختصيب سائل ) لرتملي 0.9على  انتويحي)لضمان هتوية كافية(  لرتملي 15–10 سعتهما
 مدة مئويةدرجة  25 حرارة على نيوباألنب حتضني يتمو غذي(. املجار األبدال  من  يغذامل رقامل من مصنوع CCTأجار، و

نشر  يتاء. و الش فصل يف قد مجعت نباتال من عينات معاجلةعند  مدة ضن أطولحب ى. ويوصاهز مه دون من ساعة 72–48
 CCTعلى صفائح بالفوسفات منظميف حملول ملحي  املعد ة( 100:1و 10:1واحمللوالت املخففة ) التخصيبمن مرق  كل
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. ساعة 96–72 دةملدرجة مئوية  25 حرارة على الصفائح حتضني يتمو . معزولةللحصول على مستعمرات  ثالثيال بالطلي
 . هويتها حتديداملستعمرات و  تنقيةب تبعتُ  أن نبغيساعة، وي 72بعد مضي  صفائحالقراءة النهائية لل تتمو 
 

 تسمح بنمستخصيب ال مرحلةألن  التخفيفو  للتصفيحسط شبه انتقائي و ينصح باستخدام و  
ُ
 هالكن ات،رضمو امل

العزل -التخصيبدرجة دقة  بلغت ،2010 عامأجري  الذي ةلقاحلاختبار  ويفبكترييا أخرى. لتكاثر وفري ب سمح أيضا  تس
 .CCT، 0.97و King’s B الوسطنييف 

 
 المصلي الكشف 3-1-4

  
  DASI-ELISA فحصبواسطة  التخصيب 3-1-4-1

 
 جتاريا  متوفرة  وهي .DASI-ELISA فحص باالقرتان مع لتخصيباُعد ة  صالحية من ةلقاحل ييف اختبار  التثبت مت 

 حمددين موصوفني يف أحاديي الكلون مضادين جسمنيىل خليط من إستند ت هيو  Plant Print Diagnòstics SL،1 من 
Gorris  وتوكول التايل اتباع الرب  نبغييو . سابقا   صفوُ سبق للعينات، كما امل تخصيبال تتطلب هيو  ،(1996ن )يوآخر

 ةبخص  املم  شواهدالو املستخلصات من  ةاملطلوب اتالكمي تُعال   ،إليزا فحص قبل. الدقةأقصى قدر من  تحقيقل ذافريهحب
. لاألمث التخصص تحقيقهذا العالج ضروري لو دقائق.  عشر دةملدرجة مئوية  100 حرارة على محام مائي يف بتحضينها

 حتت الصفر درجة مئوية 20على حرارة  خُتزناليوم نفسه )أو  يف إليزا اختباربالغرفة(  حرارة على) املغلية العينات وتعامل
  إرشاداتاتباع ب( ا  الحق هاتحليلل

ُ
 التجارية.  لعد ةلعة صن  الشركة امل

 
الضوئية  الكثافة×  2من  أقلعينة مكررة  لكبيبة الضوئيةإذا كان متوسط قراءة الكثافة  ا  سلبي إليزا اختبار يكونو  
 شاهدلل لصةملستخنابيب عينة املادة األأن تكون الكثافة الضوئية  شريطة) السليب للشاهد ةلصاملستخ املادة عينة ألنابيب
(. السلبية ينةالع منالكثافة الضوئية اليت مت احلصول عليها  مندقيقة وأكرب مرتني  90 ةمد حتضينهابعد  1.0فوق  اإلجيايب
الكثافة الضوئية من ×  2من  أكربعينة مكررة  لكبيبة الضوئية الكثافة قراءةإذا كان متوسط  ا  إجيابي إليزا اختبار ويكون

 لصةاملادة املستخ أنابيب عينة لكافةالكثافة الضوئية أن تكون  شريطة) السليب للشاهد لصةأنابيب عينة املادة املستخ
 (. اإلجيايب للشاهد لصةعينة املادة املستخ ألنابيب الضوئية الكثافةمتوسط ×  2أقل من  السليب للشاهد

 
 أنكل صحيح و/أو يؤد  بش ملاالختبار  أناإلجيايب إىل  الشاهد كبيبات  يف إليزا لفحص السلبية قراءاتال تشريو  

 حدوث إىلأو  تلوث دوثحإىل  السليب الشاهد كبيبات  يف إليزا لفحص اإلجيابية قراءاتال. وتشري جيدا   جته ز مل الكواشف
 مبدأ بيولوجي اختبار ثان  يستند إىل إجراءتكرار االختبار أو  جيب،  . ويف احلالتنيحمدد غري مبتلق  مضاد  جسمالتصاق 
 .التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مثلكخمتلف،  

 

                                                           
 يف هذا الربوتوكول التشخيصي وصف الطرائق )مبا فيها اإلشارة إىل األيماء التجارية( حبسب ما هي منشورة، إذ أهنا حتدد املستوى األصلي جرى  1

 تشخيصيةال وتوكوالتالرب  يف التجهيزات أو الكيميائية املوادللحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. إن استخدام أيماء الكواشف أو 
 تتواءم لكي وتوكوالتالرب  يف الواردة املخربية اإلجراءات تعديل جيوز. أيضا   هي مناسبة تكون قد أخرى اتاستثناء أجل من تأييدها على ينطوي ال هذه
  .املناسب بالشكل عليها املصادقة شريطة الفردية، املختربات عايريامل مع
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على التوايل  0.82و DASI-ELISA 0.79 دقة بلغت 2010و 2003عام  يف جرياأ اللذين ةلقاحليف اختباري و  
 (.2010، 2006، وآخرون López) CCT الوسط يف للتخصيبعلى التوايل  0.77و 0.83و King’s B الوسط يفخصيب للت
 
 إليزا –األنسجة المباشر  دمغ 3-1-4-2
 

 دمغاتال د  تعو . النرتوسللوز منبعناية على غشاء  القص حديثة نباتال من أجزاءضغط ت نسجة،األ دمغأجل  من 
. البيئة احمليطة رارةح درجة علىعدة أشهر يف مكان جاف ل دموغةامل باألغشية ظاحتفاال وميكناإلجيابية والسلبية.  شواهدلل

 Plant Print عد ةمثل  E. amylovora بكترييالمن األجسام املضادة الصالحية  مثبتاستخدام مصدر  وينبغي

Diagnòstics SL. ينبغيف ،اتدمغال لتظهري أما  
ُ
 تضخيم بقوة جملهرا حتت اتدمغال تراقبو عة. صن  اتباع إرشادات الشركة امل

ألنسجة النباتية ا من أقساميف  ةبنفسجي–أرجوانيةعندما تظهر رواسب  ا  االختبار إجيابي عتربيو (. 20× أو  10)×  متدنية
 البكترييا،عمرات أو مست اإلفرازات تدمغإذا و السليب.  شاهدلل النبات نسيج ةدمغيف  تظهر ال فيما ،على الغشاء املدموغة

،  ةبنفسجي–رجوانيةأال تظهر رواسب  ماعند ا  االختبار سلبي يكونو تكون إجيابية.  مابنفسجي عند بلون أن تظهر ينبغيف
 السليب. شاهدالكما احلال يف 

 
  المناعي التألق 3-1-4-3

  
(. وينبغي 1998هول، جم مصدرلربوتوكول القياسي )ا تتبع، ومن السهل اموصى هب ةبديل ةمصلي طريقة املناعي التألق 

 ةصالحي من التحقق للحلقةيف اختبار مت  قدو . الصالحية مثبت E. amylovora  ل مضادة أجساماستخدام مصدر 
 والثاين Plant Print Diagnòstics SLمتوفر من  أحادي الكلون مضاد جسم فاألول: جسمني مضادين متاحني جتاريا  

 . 1Biochemicals Loeweمتوفر من شركة  الكلون متعدد مضاد جسم
 

 ةنقوعات غري خمففم تستخدم. شرائحعلى  ومثبتة حديثا   مستخلصةعلى عينة  املناعي التألق اختبارينبغي إجراء  
. ويستخدم املناعي التألق شرائح نوافذ لتبقيع بالفوسفات منظميف حملول ملحي  100:1و 10:1خمففة بنسبة  حملوالتو 

 .بالفوسفات نظمملالحي امللول احمليف  ةختفيف مناسب نسبةب الكلون متعدد املضاد اجلسمأو  الكلون أحادي املضاد اجلسم
 goat anti-mouse: سفاتمنظم بالفو يف حملول ملحي  املناسب بالشكل ةبو املذ املقرتنة الُفلورِسنِي  إيزوتيوسيانات ختففو 
 .(الكلون أحادي املضاد للجسم anti-goatأو  goat anti-rabbit و ،أحادي الكلون جسم املضادلل
 

 لبكترييا ةمنوذجي ةخبصائص مورفولوجي خضراء متألقةخاليا  لوحظتإذا  ةسلبي ماختبار على عينة االنتيجة  تعترب 
E. amylovora لوحظتإذا  ةإجيابي اماالختبار على عينة  نتيجة تعد  و . العينة نوافذ يفليس  لكناإلجيابية، و  شواهدال يف 

السلبية.  شواهدالس يف لي لكناإلجيابية ويف نوافذ العينة و  شواهديف ال ةمنوذجي مورفولوجية خبصائص خضراءمتألقة خاليا 
 فمع، املناعي قالتألاختبار  يفللكشف الذي ميكن الركون إليه  الفاصل احلد   هو مليلرت/خاليا 103اخلاليا البالغ  عددأن  ومبا

ر نتيجة اختبار اعتباميكن و . ةإجيابي املناعي التألق فحص نتيجة تعترب ،يلرت/ملخاليا 103يفوق عدد اخلاليا فيها  عينات
  .التألق خافتة، أو خاليا  يلرت/ملخاليا 103اليا أقل من خبعينات للالتألق املناعي غري مؤكدة 
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 أحادي املضاد للجسم 0.70 املناعي التألقدرجة دقة اختبار  لغتب ،2003عام  يف أجري الذي ةلقاحليف اختبار  
يؤكد  ما ،Loewe Biochemicalsمن  الكلون متعددة املضادة لألجسام 0.72و Plant Print Diagnòsticsمن  الكلون

 .لرتملي/اتستعمر مل مكو نة اتوحد 103تقريبا   هيأن حساسية هذه التقنية 
 
  جانبيال نسيابالبا مناعيةال مقايسةال 3-1-4-4
 

جهاز  :ومها ،اتيةنبال لمادةللغرض إجراء حتليل س     ريع  متوفران جتاريا  يس     تخدمان اجلانيب نس     يابلالجهازان  هناك 
AgriStrip Ea (1Bioreba )وجهاز Diagnostics Pocket (1Diagnostics Forsite) .يف أجرياحلقة لل يناختبار  ويف 

 55.0و 1AgriStrip Ea (Bioreba) 66.0 جهازدقة بلغت درجة  ،املصنعة الشركة إرشادات اتبعت 2010و 9200عامي 
  لدى نتائجال هذه ىلإالتوص              ل  ومت. على التوايل 56.0و 1Diagnostics Pocket 64.0دقة جهاز  ودرجة ،على التوايل

لكن درجة الدقة  ، غرام/مس   تعمراتلمكو نة ل اتوحد 106 إىل 1 من تتض   منيف عينات  amylovora. E كش   ف بكترييا
األدىن املتوقع يف  احلد  هو  وهذا ،غرام/ملس        تعمراتمكو نة  اتوحد 106إىل  105 يهافعند حتليل عينات  0.1 كانت تقريبا  

 .عراضألل احلاملة لعيناتل إالالعد تني  هاتنيباستخدام  يوصى الو (. 2010وآخرون،  López) عراضأللاملة احلالعينات 
 

  الجزيئي الكشف 3-1-5 
 

 طةسابو  احلرارة ياملتساو  للتضخيم واحد وبروتوكول للبوليمرياز املتسلسل لتفاعلا قائمة على طرق عدة خضعت 
 اتخترب امل من عدد لدى لقةاحل اتاختبار  يف واسع تقييم إىل ،E. amylovora بكترييا عن للكشف 2(LAMP) لقةاحل
(Lopez 2012 شخصي، إبالغ ؛2010 وآخرون .) قي م قدو Powney وآخرون (2011a )الطرق هذه بعض ختصص مدى .
 مما أكثر تدريبا   تتطلب ادةوع طويال   وقتا   وتستغرق تكلفة أكثر التقليدية للبوليمرياز املتسلسل التفاعل طرق تكون قدو 

 على اتاختبار  جراءإل مناسبة دائما   ليست هيف التلوث، خماطر احتمال عن فضال   األسباب، وهلذه .املصلية الطرق تتطلب
 التفاعل اختبارات وبعض احلقيقي الوقت يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعل بروتوكوالت تأعط ذلك، ومع. واسع نطاق

 اولذ ،للغاية دقيقة نتائج لواحدا األنبوب يف تداخلامل للبوليمرياز املتسلسل التفاعل اختبارو  التقليدية للبوليمرياز املتسلسل
 لصمستخ نووي محض تخدامباس مجيعها للبوليمرياز املتسلسل التفاعل فحوصات ىجتر  أن ينبغيو . جزيئية طرقك  هبا ىيوص
 موثوقية نأل خمصبة عينات من أو E. amylovora بكترييا لعوائل الكاحبة العوامل من عالية كمية  وجود بسبب العينات من

 . أكرب عنها الكشف
 
 الجزيئية لالختبارات شواهدال 3-1-5-1
 

 اليقني ومستوى ستخدمامل االختبار نوع على تعتمد مناسبة شواهد تناول ينبغي موثوقة، االختبار نتيجة تعترب كي 
 فإن ،للبوليمرياز املتسلسلالتفاعل  إىل وبالنسبة. املستهدف النووي لحمضل تضخيمالو  عزلال من سلسلة لكل املطلوب

                                                           
  خرتاعاأساس منتظم يف منطقة خاضعة لنظام براءات اخرتاع، مثل اليابان )براءات  علىلقة احل بواسطة احلرارة املتساوي التضخيم استخدام عند  2

 534 020 1) األورويب واالحتاد( US7 494 790و US6 974 670و US6 410 278) املتحدة والواليات( 4 139 424و  3 973 441و 358 313 3
 الروسي واالحتاد(  779160) وأسرتاليا( 0612551-10) الكورية واجلمهورية( ZL008818262) والصني( 338 287 2و 337 045 2و 260 873 1و
 قبل االستخدام. Eiken Chemical Co., Ltd(، من الضروري حلماية حق امللكية الفكرية أن حيصل املستخدمون على رخصة من شركة 964 252 2)
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 ألدىنا احلد تشكل( منوذج شاهد دون) السليب التضخيم شاهدو  الداخلي شاهدوال النووي للحمض اإلجيايب شاهدال
 .تستخدم أن ينبغي اليت شواهدلل

 
  النواة لحمض اإليجابي شاهدال
 

 ستخداما وميكن. التضخيمتحديد وبال ،(ستخالصاال عدا) االختبار طريقة كفاءة  لرصد شاهدال هذا ُيستخدم 
لتفاعل ل مستنسخ منتج مثال ،) يعاصطنا شاهد أو مضخ م اجلينوم كامل  نووي محض أو( نخمز  ) مسبقا   عد  مُ  اةنو  محض

 .(املتسلسل للبوليمرياز
 
 داخليال شاهدال
 

 شواهد ربوتوكولال يتضمن أنينبغي  ،يف الوقت احلقيقي والتفاعلالتقليدي  التفاعل املتسلسل للبوليمرياز إىل بالنسبة 
 16Sالرييب  النووي احلمض أو( 2000 وآخرون، Weller) COX مثلك  الوراثية الشؤون)جينة تدبري  داخلية يةنبات

(Weisberg الستبعاد احتمال ظهور 1991 ،وآخرون )ووي أو احلمض الن استخالص إخفاقبسبب  كاذبةسلبية   نتائج
 . التفاعل املتسلسل للبوليمرياز كوابحتدهوره أو وجود  

 

 (نموذج شاهددون ) سلبيال تضخيمال شاهد
 

 اإلجيابية النتائجة استبعاد الوقت احلقيقي بغي يف والتفاعل التقليدي لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلضروري  شاهدال هذا 
  ملتسلسل للبوليمريازا للتفاعل صاحل ماءيف مرحلة التضخيم  يضافو . التفاعل خليط إعداد خالل التلوث عن النامجة الكاذبة

 .التفاعل خليط إلعداد استعمل قدكان 
 

  يجابياإل ستخالصاال شاهد
 

فاعل املتسلسل لتل تنيكافياملستهدف   لصاملستخ النواة محض ونوعية كمية  كونت أن لضمان شاهدال هذا يستخدم 
 فيها انغرزت قد سليمة نباتية أنسجة من أو املصابةلعائل ا أنسجة من النووي احلمض ويستخلص. اهلدف فكش  ولضمان

 .املستهدفة اآلفة
 

 استخالصأجل  من نبتة لكل املستخدم األوراق نسيج كمية  شرعُ  تقريبا   أن تبلغ اإلجيايب شاهدال لكمية ينبغيو  
 . النووياحلمض 

 
 عناإلجيايب أو  شاهدلا رذوذعن  مالتلوث الناج تنابجا على احلرصجيب  ،املتسلسل للبوليمرياز للتفاعلوبالنسبة  

 مقارنة متكن حبيث املخترب يف املستخدم اإلجيايب شاهدال ُيسلسل أن جيب ،األمر ذلك يقتضي ماوعند .العينات اإلجيابية
 ذلك، عن كبديلو . الصحيح احلجم ذاتالتفاعل  أمبليكونات من عليها احلصول تمي اليت السالسل مع بسهولة السلسلة

 .الصحيح حلجما ذاتالتفاعل  بأمبليكوناتبدورها  تقار ن معروفة سلسلة ذات ةيعاصطنا إجيابية شواهد تشكيل ميكن
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 سلبيال ستخالصاال شاهد
 

 نضمتوي. ائلالع نسيج مع املتبادل الفعل رد أو/و اةالنو  محض استخالص خالل التلوث لرصد شاهدال هذا يستخدم 
 حني متعددة واهدش باستخدام وينصح. الحقا   ضخيمهت ومت املصابة غري العائل أنسجة من استخلص نوويا   محضا   شاهدال
 .اإلجيابية العينات من كبرية  أعدادتكون هناك  أن توقعي

 
النوويالحمض  استخالص  3-1-5-2
 

احلمض النووي:  ستخالصال طرق ثالث( 2009وآخرون،  Dreo) 2009 عامأجري  ةحلقلليف اختبار  قي مت 
Llop ( 9991وآخرون )وTaylor ( 2001وآخرون ) عد ةو Plant Amp-N- REDExtract (1Aldrich-Sigma )إلجراء 

كما هو مبني أدناه و . 0.76إىل  0.67 بنيترتاوح درجة دقتها  للتفاعلأربعة بروتوكوالت  مع التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
يف اختبار  ةتقاربنتائج م هذهاحلمض النووي  استخالصطرق أظهرت  املختلفة، التفاعلالدقة املعطاة لطرق  لدرجات

 يشري، ما 10:1 بنسبة لصاتاملستخ ختفيفتتحسن الكفاءة بعد  ملو (. 2010 وآخرون Lopez) 2010 عامأجري  ةحلقلل
 Llop وضعها اليت الصاالستخ طريقة باتباع يوصىعلى هذه النتائج،  أو عدم وجودها. وبناء   كوابحال من القليلإىل وجود 
يف  بسهولة ؤهاإجرا ميكنو  كلفةتال متدنية لكوهناعلى نطاق واسع يف عدد من البلدان و  تخترب ا أهنا مبا( 1999وآخرون )

 املخترب.
 

 (1999) نيوآخر  Llop حسببالحمض النووي  استخالص
 

 ،خمص ب منقوع منواحد  لرتملي أو/و ،2-1-3 للقسم وفقا   أعد تمن مليلرت واحد  مكونة نقوعامل منعينة  ختضع 
 تعليق يعادو  الطافية املادة من التخلص يتم. احمليطة بيئةال حرارة درجة علىدقائق  5 دةملدورة  10 000بسرعة  ركزيامل لطردل

 ؛غرام 14.6 الصوديوم، كلوريد  ؛غرام 24.2 ،7.5 محوضة درجةب Tris-HCl) استخالص دارئ من ميكرولرت 500احلبيبة يف 
 فينيل بويل ؛اتغرام 5 ،(SDS) الصوديوم كربيتات  ؛غرام 9.3 ،(EDTA) الرباعي اخلليك مِحض أمني ثُ ن ائي إيثيل

 بيئةال رارةح درجة على واحدة ساعة دةمل هانحتضي جيريو ( بالرتشيح معق  م مقط ر؛ ماء من واحد لرت ؛ا  غرام 20 البريوليدون،
  مع الطافية املادة من ا  ميكرولرت  450ما يقرب من  وخُيلط. دقائق 5 دةملدورة  4 000بسرعة  ركزيامل طردلل وختضع احمليطة
 النووي احلمض وخيضع. واحدة ساعة إىل دقيقة 30 مدة الغرفة حرارة على ويرتك بقل  ويُ  األيزوبروبانول، من يةمساو  كمية

 وإذا. اهلواءب احليبيبات جتفف مث الطافية املادة من التخلص ويتم ،دقائق 5 دةمل دورة 10 000لطرد مركزي بسرعة  املرتسب
من املادة الطافية،  خلصالت بينما جيري بعناية يُزال فإنه األنبوب، من السفلي اجلزء يف( أخضر أو بن) ملو ن راسب تبق ى
 يف تستخدم أن وينبغي. املاء من ميكرولرت 200 يف احلبيبة تعليق ويعاد. أنظف نووياحلصول على حبيبة محض  فيتم

 . حتت الصفر مئوية درجة 20 حرارة على ختزن أن أو مباشرة للبوليمريازالتفاعل املتسلسل 
 
 زللبوليميرا المتسلسل التفاعل بواسطة النووي الحمض تضخيم 3-1-5-3
  

 .E. amylovora كتريياب عن للكشف التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وبروتوكوالت بادئاتكثري من للوصف  يتوفر 
 البادئات إنو (. 2011aوآخرون،  Powney؛ 2006وآخرون،  Roselló) تخصصبال تتعلقمشاكل  بعضها اعرتت قدو 
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 Llop( و1992) وآخرون Bereswill وضعهاتلك اليت  هي ةلقاحليف اختبارات  صالحياهتا من ثبتالت مت اليت والربوتوكوالت
( 2001) وآخرون Taylor وضعها اليت؛ وتلك 2003دون ختصيب سابق، يف عام ب أو بتخصيب(، 2000وآخرون )

 بكترييا سالالتاكتشاف  ويشري. 2010و 2009 ي( يف عام2007وآخرون ) Obradovic( و2006) وآخرون Stögerو
E. amylovora بالزميد الدون ب الضراوة كاملةpEA29 (Llop  ،و 2006وآخرون )من بلدان خمتلفة ) جتاربPowney 

تستند إىل  ادئاتبمع  أحدمها: للبوليمرياز لتفاعل املتسلسللاثنني  لنياستخدام بروتوكو ضرورة  إىل( 2011aوآخرون، 
ع الربوتوكول م التفاعل املتسلسل للبوليمريازإذا كان و تستهدف سالسل صبغية فريدة.  بادئاتخر مع اآل، و pEA29 سالسل
 بكتريياب اخلاص تفاعلالاعتبار  ميكن، ا  صبغية إجيابي بادئاتإىل  املستندومع الربوتوكول  ا  سلبي pEA29إىل بادئات  املستند

E. amylovora وإن لقة،احلتبارات يف اخ الصالحية املثبتةوالشروط  البادئاتتخدام باس التفاعلبميكن القيام و . ا  إجيابي  
ثلى  حتقق حبيثالتضخيم  أطواريتعني ترتيب  ناك

ُ
 املختلفة. (thermocyclers) احلراري التدوير أجهزةمن  لكل  النتيجة امل

 
 ( 1992) نيوآخر  Bereswill بحسب للبوليميرازالتفاعل المتسلسل 

 
 :امه تانلبادئا

A (forward): 5′-CGG TTT TTA ACG CTG GG-3′  

B (reverse): 5′-GGG CAA ATA CTC GGA TT-3′ 
 

 ميكرولرت؛ 17.4 النقاوة، فائق ماء: من التفاعل مزيج يتألفو . pEA29بالزميد اليف  موجودة املستهدفة السالسل 
 ثالثي من اتموالر لييم 10 ؛لرتميكرو  5.1(، 2gClM) املغنيزيوم كلوريد  من ا  موالر لييم 50 ميكرولرت؛ 5.2 ،×10 دارئ

 ميكرولرت؛ A، 0.25من البادئة  ميكرولرت/وحدات 10 ميكرولرت؛ 0.5(، dNTPs) األكسجني منقوص النيوكليتيد فوسفات
 ةللمستحرة املائي النووي احلمض بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5 ميكرولرت؛ B، 0.25من البادئة  لرتميكرو /وحدات 10و

Taq، 0.1 من ميكرولرت 22.5 إىل تضاف أن ينبغي ميكرولرت 2.5 هو لصاملستخ النووي احلمض عينة حجمو . ميكرولرت 
 مدة مئويةدرجة  93 حرارة على denaturation الطبيعية لخواصل إزالة مرحلة :هيف التدويربارامرتات  أما. التفاعل خليط

 دةمل مئوية درجة 72و ثانية 30 دةمل مئوية درجة 52و ثانية، 30 دةمل مئوية درجة 93 حرارة على دورة 40 تليها دقائق، 5
 فيبلغ األمبليكون حجم. أما دقائق 10 مدة مئوية درجة 72 حرارة على هنائية استطالة مرحلةثانية، و  15و واحدة دقيقة
 ترتاوح احلجم يف اختالفات حدوث إمكانيةكانت هناك   وإن ،(1992) نيوآخر  Bereswill سبحب( bp) واعدقزوج  900
، Geider و Jones) املضخ م اجلزء يف الثمانية واعدقالج ا زو أ تكرارات عدد على اعتمادا   واعدزوج ق 1 100و 900 بني

2001.) 
 

 ختصيببعد  0.78و 0.74 إىل ارتفعت لكنها ،0.51 الدقة درجة بلغت ،2003أجري عام  لقةاحلاختبار يف و  
 (.2006 وآخرون، López) التوايلعلى  CCTو King’s B الوسطني يف العينات

 
 ( 2001) نيوآخر  Taylor حسببالمتسلسل للبوليميراز  التفاعل

 

 :امه تانالبادئ
G1-F: 5′-CCT GCA TAA ATC ACC GCT GAC AGC TCA ATG-3′  
G2-R: 5′-GCT ACC ACT GAT CGC TCG AAT CAA ATC GGC-3′  
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 14.3 النقاوة، فائق ماء :من للبوليمرياز املتسلسل التفاعل مزيج يتألفو )كروموسومية(.  صبغية املستهدفة السالسل 

 من موالرلييم 10 ؛لرتميكرو  5.1(، 2gClM) املغنيزيوم كلوريد  من ا  موالر لييم 50 ميكرولرت؛ 5.2 ،×10 دارئ ميكرولرت؛
 ،G1-Fمن بادئة  ميكرولرت/وحدات 10 ميكرولرت؛ 2.25 ،(dNTPs) األكسجني منقوص النيوكليتيد فوسفات ثالثي
النووي  احلمض بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5واحد؛  لرتميكرو  ،G2-Rمن بادئة  ميكرولرت/وحدات 10واحد؛  لرتميكرو 
Taq، 0.2 مزيج من ا  ميكرولرت  45 إىل ستخلصامل النووي احلمض من ميكرولرت 2.5عينة مقدارها  وتضاف ميكرولرت؛ 

 ثانية 30 دةمل مئوية درجة 93 حرارة على دورة 40 تليها دقائق، 3 دةمل مئويةدرجة  94 :هيف التدويربارامرتات  أما .التفاعل
 5 دةمل مئوية درجة 72 على هنائية استطالة مرحلةواحدة، مع  دقيقة دةمل مئوية درجة 72و ثانية 30 دةمل مئويةدرجة  60و

 .(bp) واعدزوج ق 187املتوقع فهو  األمبليكون حجم أماو درجة مئوية.  15 حرارة علىوتربيد  دقائق،
 

 سبحباحلمض النووي  استخالصإجراء  باستخدام 0.77 الدقة درجة بلغت ،2010أجري عام  ةلقاحل اختبار ويف 
Llop  (.1999) نيوآخر 

 
 ( 2006) نيوآخر  Stöger حسب التفاعل المتسلسل للبوليميراز

 
 :ا( مه1999) نيوآخر  Llopمن  تانالبادئ

PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′ 

PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′ 

 
تستخدم هذه الطريقة  أنب( 2006وآخرون ) Stöger أوصى وقد. pEA29بالزميد ال يف موجودة املستهدفة السالسل 

: من التفاعل مزيج يتألفو Plant Amp-N-REDExtract (1Aldrich-Sigma .) عد ةباستخدام  مستخلصحبمض نووي 
-REDExtractجاهز من شركة  للبوليمرياز املتسلسل التفاعلبواسطة  التحليلخليط من  ؛اتميكرولرت  5 النقاوة، فائق ماء

N-Amp (Sigma-Aldrich)، 10  من بادئة  ميكرولرت/ومولكبي 10؛ اتميكرولرتPEANT1-F، 0.5  10 ؛لرتميكرو 
 التدويربارامرتات  أما. اتلرت ميكرو  4 ،مستخلصومحض نووي  ،لرتميكرو  PEANT2-R، 0.5من بادئة  ميكرولرت/بيكومول

 مئويةدرجة  58و ثانية، 15 دةمل مئوية درجة 95 حرارة علىدورة  35 تليها دقائق، 5 دةمل مئويةدرجة  95درجة حرارة  :هيف
 علىوتربيد  دقائق، 5 دةمل مئوية درجة 72 على هنائية استطالة مرحلةثانية، مع  45 دةمل مئوية درجة 72و ثانية 30 دةمل

 .(bp) واعدزوج ق 391املتوقع فهو  األمبليكون حجم أماو درجة مئوية.  15 حرارة
  

 بلغت 2010أجري عام  آخر حلقةاختبار يف و  0.76درجة الدقة  بلغت ،2009أجري عام الذي  لقةاحلاختبار يف و  
 احلمض النووي املوصى هبا. استخالص عد ةمع وذلك  ،0.72

 
 (( 2007) نيوآخر  Obradovic من مكيّف) (2010) نيوآخر  Gottsberger حسببالمتسلسل للبوليميراز  التفاعل

 : امه انالبادئت
FER1-F: 5′-AGC AGC AAT TAA TGG CAA GTA TAG TCA-3′  

rgER2-R: 5′-AAA AGA GAC ATC TGG ATT CAG ACA AT-3′  
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 10 دارئ ميكرولرت؛ 14.3 النقاوة، فائق ماء: من التفاعل مزيج يتألفو )كروموسومية(.  صبغية املستهدفة السالسل 
 فوسفاتمن ثالثي  ميليموالر 10 ميكرولرت؛ 75.0(، 2gClM) املغنيزيوممن كلوريد  ميليموالر 50 ميكرولرت؛ 5.2× 

واحد؛  لرتميكرو  ،FER1-F بادئة من ميكرولرت/بيكومول 10 ميكرولرت؛ dNTPs))، 0.25 األكسجني منقوص النيوكليتيد
 Taq، 0.2النووي  احلمض بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5واحد؛  لرتميكرو  ،-rgER2من بادئة  ميكرولرت/بيكومول 10

 دقائق، 3 دةمل مئويةدرجة  94درجة حرارة  :هيف التدويربارامرتات  أما. ميكرولرت 5 ،مستخلص نووي ومحض ميكرولرت؛
ثانية، مع  30 دةمل مئوية درجة 72و ثوان 10 دةمل مئويةدرجة  60و ثوان 10 دةمل مئوية درجة 94 حرارة علىدورة  41 تليها

املتوقع  األمبليكون حجم أماو درجة مئوية.  15 حرارة علىوتربيد  دقائق، 5 دةمل مئوية درجة 72 على هنائية استطالة مرحلة
 .(bp) واعدزوج ق 458فهو 

 
، 0.68بلغت  2010أجري عام  آخر اختبار حلقةويف  0.76، بلغت درجة الدقة 2009أجري عام  اختبار حلقةويف  
 (.1999) ن،و وآخر  Llopيصفها  اليتاحلمض النووي  استخالصطريقة  باستخداموذلك 

 
 (2000) نيوآخر  Llop حسب للبوليميرازالتفاعل المتسلسل 

 
 يف جتمعان البادئات من ني( جمموعت2000) نيوآخر  Llop حسب املتداخل للبوليمريازالتفاعل املتسلسل  يستخدم 
 بوليمريازلل املتسلسل التفاعل ىجير  نيتلبادئا من لكل annealing التلدينحرارة  ةدرج اختالفبسبب و . واحد تفاعل أنبوب

 ت(، وتستند إىل تسلسال1995) Jonesو McManus صممها اليت تلك هيف ةاخلارجي البادئات جمموعة أما. اتباع  
 (.2000وآخرون ) Llopاليت وصفها  تلكهي ف ةالداخلي البادئاتجمموعة  أما. pEA29بالزميد ال
 

 :امه اخلارجيتان البادئتان
AJ75-F: 5′-CGT ATT CAC GGC TTC GCA GAT-3′  

AJ76-R: 5′-ACC CGC CAG GAT AGT CGC ATA-3′  
 

 : مها الداخليتان البادئتان
PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′  

PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′  
 

 كلوريد  من اموالر لييم 50 ميكرولرت؛ 5.2×  10 دارئ ؛ا  ميكرولرت  25.36 النقاوة، فائق ماء: من التفاعل مزيج يتألف 
 5.0 ،(dNTPs) األكسجني منقوص النيوكليتيد فوسفات ثالثي من اتموالر لييم 10 ؛اتلرت ميكرو  3(، 2gClM) املغنيزيوم

 AJ76-R، 32.0من بادئة  ميكرولرت/بيكومول 0.1 ؛لرتميكرو  AJ75-F، 32.0من بادئة  ميكرولرت/بيكومول 0.1 ميكرولرت؛
-PEANT2من بادئة  لرتميكرو  /بيكومول 10واحد؛  لرتميكرو  ،PEANT1-Fمن بادئة  ميكرولرت/بيكومول 10 ؛لرتميكرو 

R،  احلمض النووي للمستحرة املائية  بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5 واحد؛ لرتميكروTaq، 0.6 إضافة وتنبغي ميكرولرت؛ 
زالة إ مرحلة :هيف التدويربارامرتات  أما. فاعلالت مزيج من ا  ميكرولرت  48 إىل ميكرولرت 2 حبجم من احلمض النووي عينة

 72و ،ثانية 60 دةمل مئوية درجة 94 حرارة على دورة 25 تليها دقائق، 4 دةمل مئويةدرجة  94 حرارة علىاخلواص الطبيعية 
 مرحلةحلراري نفسه جهاز التدوير ا يف التفاعل املتسلسل للبوليمريازاألوىل من  الدورة هذه يتبعو  ثانية. 90 دةمل مئوية درجة
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ثانية  60 دةمل مئوية درجة 94 حرارة علىدورة  40و دقائق، 4 دةمل مئويةدرجة  94 حرارة على خلواص الطبيعيةازالة إل ثانية
 األمبليكون حجم. أما دقائق 10 مدة مئوية درجة 72 حرارة على هنائية استطالة مرحلةثانية، مع  60 دةمل مئوية درجة 72و

 . ممكن احلجم يف اختالفات حدوث أن ولو ،(bp)قواعد  زوج 391 هوف املتوقع
 

 ،2010 عامأجري  آخر حلقة اختباريف  0.72و 2003 عامأجري  حلقة اختبار يف 0.69 الدقة درجة بلغت وقد 
عام أجري  اختبار حلقة( يف CCT الوسط) 0.86( وKing’s B الوسط) 0.84 إىلتخصيب الزادت بعد  الدقةلكن 
 . 2010عام أجري  آخر اختبار حلقة( يف CCT) 0.88( وKing’s B) 0.79وإىل  2003

 
 لتفاعل المتسلسل للبوليميرازاعتبارات عامة ل 3-1-5-4
 

( عند استخدام كواشف املثلى جالنتائ لتحقيق تكييفإىل تعديل ) التفاعل املتسلسل للبوليمريازقد حتتاج بروتوكوالت  
 .خمتلفة حرارية تدوير أجهزةخمتلفة أو 

 
التفاعل منتجات  ةلسلبس   E. amylovora تأكيد وجود بكترييا ميكن التفاعل املتسلسل للبوليمريازبتضخيم البعد  

استخدام منط االقتطاع الذي لوحظ يف  وميكن(. RFLP) االقتطاع أطوال شكل تعدد تحليلبأو  املتسلسل للبوليمرياز
 التفاعل املتسلسل للبوليمريازب( أو 1992) نو وآخر  Bereswill وضعهااليت  البادئاتباليت مت احلصول عليها  ناتمبليكو األ

املقارنة  ندع التفاعل املتسلسل للبوليمريازب التحليل بواسطة ختصص( لتأكيد 2000) نو وآخر  Llopالذي طوره  املتداخل
 . SmaIو DraI نيلياالقتطاع النووي الداخ يأنزميب االقتطاعهضم ينبغي أن جيري و معروفة.  ضبط ساللةمع منط االقتطاع يف 

 
 باحلجم E. amylovora ببكترييا اخلاص األمبليكون عن ُيكشفإذا مل  ةسلبي ما ختبار على عينةاالنتيجة  وتكون 
اإلجيابية.  شواهدال كافة عنه يف كشف  فيما( ذلك ينطبق عندما األمبليكون، تسلسل أو االقتطاع أنزمي منط)و  يف العينة املتوقع

 املتوقع، باحلجم E. amylovora ببكترييا اخلاص األمبليكونإذا كشف عن  ،ةإجيابي ما االختبار على عينة نتيجة كونتو 
 ينطبقعندما ) األمبليكون تسلسل أو االقتطاعمنط  يكونالسلبية وأن  شواهدالأال يكون هناك تضخيم من أي من  شريطة

 .E. amylovora على وجود بكترييا داال  ( ذلك
 
 في الوقت الحقيقي  للبوليميراز المتسلسل التفاعل 3-1-5-5
 

عامي  تأجرياليت  احللقةبارات يف اخت يف الوقت احلقيقي للبوليمرياز املتسلسل اعلالتفاستنادا  إىل تقييم بروتوكوالت  
(، 2009) وآخرون Pircوصفه  الذيالربوتوكول ب أوصي( 2010آخرون، و Lopez و؛ 2009 وآخرون Dreo) 2010و 2009

 سالسلاملستند إىل  وجاملزد الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعلأن  كما  صبغية.ال سالسلالالذي يستهدف و 
 (. 2008 وآخرون Lehman) ا  يحلق تربمل خي هلكن ،توفر أيضا  مصبغية 

 
 (2009) نيوآخر  Pirc حسبب في الوقت الحقيقي للبوليميراز المتسلسل التفاعل
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  التالية: oligonucleotides األوليغونيكليوتيداتتستخدم 
Ams116F primer: 5′-TCC CAC ATA CTG TGA ATC ATC CA-3′  

Ams189R primer: 5′-GGG TAT TTG CGC TAA TTT TAT TCG-3′  

Ams141T probe: FAM-CCA GAA TCT GGC CCG CGT ATA CCG-TAMRA 
 

؛ وخليط لرتميكرو  2.5 النقاوة، بالغمن: ماء  مزيج التفاعل يتألفو . ا  لرت ميكرو  25 بلغت ةهنائي كمية  يف التفاعل ينفذ 
2× ixM asterM PCR Universal Fast anMTaq )1(Applied Biosystems، 5.12  من بيكومول  10؛ لرتميكرو 

-FAM من بيكومول 10و ؛لرتميكرو  Ams189R ،2.25البادئة  من تبيكوموال 10؛ لرتميكرو  Ams116F ،2.25البادئة 

labelled Ams141T، 0.5  لسلاملتس التفاعلإىل مزيج  مضافاحلمض النووي ) مستخلص من ميكرولرت 5و ؛لرتميكرو 
 95 على حرارة دقائق 10درجة مئوية؛  50 على حرارة دقيقتان(. أم ا بارامرتات التدوير فهي: ا  لرت ميكرو  20 البالغ للبوليمرياز

القياسي  النمطو  درجة مئوية. 60درجة مئوية ودقيقة واحدة على  95 حرارة علىثانية  15دورة من  40درجة مئوية، و
 ثانيةدرجة مئوية/ 1.6: و( هApplied Biosystems) Fast 7900HTو 7900HT جهازيدرجة احلرارة يف  زيادةملعدالت 

مقبولة  تكن ملالنتائج أبطأ، لكن  زيادةمبعدالت  تفاعالتالمن املمكن تشغيل و . نزوال   ثانيةدرجة مئوية/ 1.6و صعودا  
 .(bp) واعدزوج ق 74حجم األمبليكون املتوقع هو و (. نزوال  و  ا  دصعو  ثانيةدرجة مئوية/ 3.5 حوايلمبعدالت أسرع )

 
لتعيني  ،الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعللتحليل نتائج أو يدوية،  آلية خمتلفة،عادة خيارات  تتوفر 

ط األساس تلقائيا  وتعيني عيني خت نبغييكما   ،ةاملناسب بالربجمياتوالضوضاء. وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة  ةحدود اإلشار 
 .شاهدللتضخيم الحنيات من مناملرحلة األسية و  قاطعتت حبيث يدويا  العتبة 

 
احلمض النووي  استخالص مع 0.76و 0.85و 0.80 ،2010 عامأجري  حلقةاختبار الدقة يف  اتدرج بلغت وقد 

-REDExtract-N-Amp Plant (Sigma للبوليمرياز املتسلسل التفاعل لعد ةو (، 1999) نيوآخر  Llopيف  الواردةلطريقة با

Aldrich)،  ل و Taylor  (، على التوايل. 2001) نيوآخر 
 

 Gottsberger (2010) بحس في الوقت الحقيقي للبوليميراز المتسلسل التفاعل
 

 : E. amylovora التالية اليت تستهدف كروموسوم بكترييا oligonucleotides األوليغونيكليوتيداتستخدم ت 
hpEaF primer: 5′-CCG TGG AGA CCG ATC TTT TA-3′   

hpEaR primer: 5′-AAG TTT CTC CGC CCT ACG AT-3′  

hpEaP probe: FAM-TCG TCG AAT GCT GCC TCT CT-MGB 
  

؛ وخليط لرتميكرو  6 النقاوة، بالغمن: ماء  مزيج التفاعل يتألفو . ا  لرت ميكرو  20 بلغت ةهنائي كميةيف   التفاعلنفذ يُ  
2×  ixM asterM PCR Universal Fast anMTaq (1Applied Biosystems ،)10  من التبيكومو  10؛ اتلرت ميكرو 

 ،hpEaPالبادئة  من بيكومول  10و ؛واحد لرتميكرو  ،hpEaRالبادئة  من بيكومول 10؛ واحد لرتميكرو  ،hpEaFالبادئة 
 20 البالغ ليمريازللبو  املتسلسل التفاعلإىل مزيج  مضافاحلمض النووي ) مستخلص منواحد  لرتميكرو و  واحد؛ لرتميكرو 
 50درجة مئوية، و 95 على حرارة دقائق 10درجة مئوية؛  50 على حرارة دقيقتان(. أم ا بارامرتات التدوير فهي: ا  لرت ميكرو 
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 138حجم األمبليكون املتوقع هو و درجة مئوية.  60ودقيقة واحدة على  ،درجة مئوية 95 حرارة علىثانية  15دورة من 
 .(bp) قواعدزوج 

 
أو يدوية، لتعيني  آلية تلفة،خمعادة خيارات  تتوفر ،الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعللتحليل نتائج  

يني خط األساس تلقائيا  عت نبغييو والضوضاء. وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة بالربنامج احلاسويب املناسب.  ةحدود اإلشار 
 .شاهدللتضخيم الحنيات من منية املرحلة األس  و  قاطعتت حبيث يدويا  وتعيني العتبة 

 
أجري عام  حلقة ختبارايف  هذا الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعليكن باإلمكان اختبار درجة دقة  مل 
 حصلف( 2009وآخرون ) Pirc وضعه الذي يف الوقت احلقيقي التفاعلبالتوازي مع  هاخترب  قدخمتربا  واحدا   لكن   ؛2010
 (.1999) وآخرين، Llopاحلمض النووي بالطريقة الواردة يف  استخالصمع  هانفسالنتائج النوعية على 

 
 للبوليميراز المتسلسل التفاعل من النتائج تفسير 3-1-5-6
 

 التقليدي التفاعل المتسلسل للبوليميراز
 

مرضاخلاص  للبوليمرياز املتسلسل التفاعل يعترب 
ُ
 : إذا فقط صاحلا   بامل

 
 . الصحيح احلجم من بكترييالل ا  أمبليكون اإلجيايب شاهدال أنتج (1)
 
 خيم السليب.التض شاهدو السليب  ستخالصاال شاهد يفللبكترييا  الصحيح احلجم من أمبليكونات تُنتج مل (2)
 

 أن ينبغي ،هي أيضا  16S (S rDNA16 )الرييب  النوويحلمض ا منداخلي ال للشاهد حال استخدمت بادئات يف 
 ،االختبارينات من ع عينةاإلجيايب وكل  شاهد)يف حال استخدم( وال ،سليمالنبايت النسيج الأي  ،السليب شاهدال ينتج

و اخلاصة أ االصطناعيةاإلجيابية  شواهدالالحظة أن امل. وجتدر (kb( )16S rDNA) كيلوقاعدة  1.6حبجم  ا  أمبليكون
إىل  الداخلي الشاهد التضخم مع بادئات يفالعينات  إخفاق شريوي .كيلوقاعدة  1.6حبجم  ا  أمبليكونبالبالزميد لن تنتج 

لتفاعل ل احبةكالتفاعل أو أن مرك بات   مزيجأو أن محض النواة مل يدرج يف  تفشل قداحلمض النووي  عملية استخالص أن
 أو أن احلمض النووي قد فسد.  ستخلصاملموجودة يف احلمض النووي  املتسلسل للبوليمرياز

 
 . الصحيح احلجم من ا  أمبليكون أنتجت ما إذا إجيابية   ما عي نة نتيجة اختبار تعتربو  

 
 في الوقت الحقيقي  للبوليميراز المتسلسل التفاعل

 
 : إذا إال صاحلا   احلقيقي الوقتيف  للبوليمرياز املتسلسل التفاعل يعترب ال 

 
  تضخيممنحىن  اإلجيايب شاهدال أنتج (1)

ُ
 مرض.بواسطة البادئات اخلاصة بامل
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التضخيم  شاهدو السليب  ستخالصاال شاهد يف( 40 تبلغ الدورة حد قيمة أن أييُنتج أي منحىن تضخيم ) مل (2)
 السليب.

 
 السليب )يف حال استخدم( شاهدال ينتج أن ينبغي ،أيضا   هي  COXل الداخلي  الشاهدحال استخدمت بادئات  يف 

م مع بادئات يىن تضخمنح إنتاج يفالعينات  إخفاق شريوي .تضخيم منحىن االختبارمن عينات  عينةاإلجيايب وكل  شاهدوال
اعل أو أن التف مزيجأو أن محض النواة مل يدرج يف  تفشل قد احلمض النووي عملية استخالص أن إىل الداخلي الشاهد
 قد فسد.  أو أن احلمض النووي ستخلصاملموجودة يف احلمض النووي  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلة كاحبمرك بات  

 
  يف الدورة حد قيمة من قالتحق وينبغي. منوذجيا   أس يا   منحىن أنتجت إذا إجيابية ما عينة نتيجة االختبار على وتعترب 

 .مرةأول  االختبار تنفيذ لدى خمترب كل
 

 LAMP حلقةال طةابوس الحرارة متساويال تضخيمال 3-1-5-7 
 

م يف ي  ق ُ  قدو Johnson (2011 .)و Templeو ،(2008) وآخرون Temple هووصفالتضخيم  هذابروتوكول  وضع 
 وتبني. األداءوسهل  للبوليمرياز املتسلسل لتفاعللهزة اجملللمختربات غري  ا  مناسب اعتربألنه  ،2010أجري عام  اختبار حلقة

إىل  يفتقر E. amylovora لبكترييا amsL للكشف عن املورثات الصبغية بادئاتباستخدام  التضخيم أنختبار اال هذايف 
أدناه  املوصوفوتوكول رب ينصح هبذا ال الونتيجة لذلك،  .تدنيةامل ةرثومياجل األعداد ذاتاحلساسية املناسبة لتحليل العينات 

مكو نة  وحدة 106-105أكثر من  يهااليت ف عراضأللاملة احللتحليل العينات  إال amsLالكتشاف الصبغية 
بادئات  ماستخدباJohnson (2011 )و Temple وضعه يربوتوكول الذال يلقاحلختبار االيف م قي  يُ مل و . يلرتمل/ملستعمرات

 . pEA29 بالزميدالللكشف عن 
 

 : هي amsLللكشف عن  التضخيم هذا بادئات
ALB Fip: 5′-CTG CCT GAG TAC GCA GCT GAT TGC ACG TTT TAC AGC TCG CT-3′  

ALB Bip: 5′-TCG TCG GTA AAG TGA TGG GTG CCC AGC TTA AGG GGC TGA AG-3′  

ALB F: 5′-GCC CAC ATT CGA ATT TGA CC-3′  

ALB B: 5′-CGG TTA ATC ACC GGT GTC A-3′ 
 

تبلغ تركيزات هنائية  عند Bو  F البادئتانو  ميكرومرت 2.4 تبلغ هنائية تركيزات عندBip و Fipاستخدمت البادئتان  
 10: ×من LAMP تفاعل مزيج ويتألفدرجة مئوية.  60و 58ترتاوح بني  بادئاتذوبان للالكانت حرارة و . ميكرومرت 0.2

 النيوكليتيد فوسفاتمن ثالثي  اتميليموالر  10و ؛اتلرت ميكرو  ThermoPol (1Biolabs England New ،)5من  دارئ
 10و ؛لرتميكرو  4gSOM ،2 يومز املغني سلفاتمن  ميليموالر 100و؛ اتلرت ميكرو  5، (dNTPs) األكسجني منقوص

 100؛ لرتميكرو  ALB Fip، 1.2من  ميكرومرت 100؛ لرتميكرو  2 ،(BSAمن ألبومني املصل البقري ) لرتملي/غراميمل
 ؛لرتميكرو  ALB B، 1من  ميكرومرت 10؛ لرتميكرو  ALB F ،1من  ميكرومرت 10 ؛لرتميكرو  ALB Bip، 1.2من  ميكرومرت

لرت؛ ملي 5؛ احلمض النووي النموذج، لرتميكرو  2للسوماتروبني البقري،  احلمض النوويبوليمرياز من  لرتميكرو /وحدات 8
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احلمض للسوماتروبني البقري و  احلمض النوويبوليمرياز من  كال    أن إىل اإلشارة جتدرو . لرتميكرو  24.6النقاوة،  فائقوماء 
إىل  الرئيسي اخلليط قسيمت بعد ةمنفصل ضافتُ  بلالرئيسي،  املزيجىل إ تهمضافتتم إال النقاوة  فائقالالنووي النموذج واملاء 

 18.4 ويصب   زيجامل يعد  و درجة مئوية.  65 على حرارة حراري تدوير جهازجيه ز محام مائي أو  تفاعلالقبل بدء و . ُقسامات
ذلك يصب  دوبع. للبوليمرياز املتسلسل التفاعل أنابيب من مفرد لرتميكرو  0.2املاصة يف كل أنبوب  بواسطة منه لرتميكرو 

بشكل منفصل  النقاوة من خالل ماصة فائقالللسوماتروبني البقري واحلمض النووي النموذج واملاء  احلمض النوويبوليمرياز 
ثانية( وتوضع  30 مدةدورة يف الدقيقة  1 000) طباقاأل رةدو ا يف األنابيب توضعو الرئيسي.  زيجامل على حيتوييف كل أنبوب 
درجة مئوية(  65) حراري تدوير جهازيف  أوتكون هناية التفاعل مغمورة  كيدرجة مئوية( يف حامل   65) ئييف حوض ما

 ثوان. 10 مدةلتربد  ترتكاألنابيب و  تزالو دقيقة.  55 مدة
 

 سفاتو بريوف رسباتت يف األنبوب أو وجود ضبابيةإذا لوحظ وجود ترسبات  ةإجيابي ما على عينةختبار اال نتيجة كونت 
احلال  وكذلك، الختبارل إىل نتيجة سلبية فيشري احمللول صفاء أمااإلجيايب.  شاهدكما لل  ،قعره يوم بيضاء صلبة يفيز ماغن

 السليب.  شاهدبالنسبة إىل 
 

مكو نة  وحدة 106-105 فيهالعينات  هالكن ،64.0درجة الدقة  بلغت ،2010أجري عام  اختبار حلقةيف و  
 .عراضألاملة احللتحليل العينات  إال التضخيم ذاهب يوصى ال ،. وهلذا السبب0.80 بلغت لرتملي/ملستعمرات

 
  ألعرا لالحاملة  غيرالكشف في النباتات  3-2
 

  .2يف الشكل  الوارداالنسيايب  خططيف امل هبا ىاملوص سحاملاختبارات إىل  يشار 
 
  وتجهيزهاأخذ العينات  3-2-1
 

منظمة ) 100ىل إ عددها صلي( أو يف جمموعات ذلك)حيبذ  منفرد بشكلألعراض لغري احلاملة العينات  جتهيزميكن  
ب التلوث عند مجع انتجينبغي اختاذ االحتياطات الالزمة الو (. 2013 ،وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط

 أخذ العينات وجتهيزها باتباع أحد الربوتوكوالت التالية: ميكنو . ستخالصاالالعينات وأثناء عملية 
 
الصيف  صلف يف ،ع يف أكياس أو حاويات معقمةو ذاجل من الفلقاتأو  صغريةال ثمارالأو الرباعم أو  زهراتال جتمع -

درجة  15 الطقس حرارة تفوقوعندما  E. amylovora اتية لتكاثر بكتريياؤ املالظروف  وجودمطلع اخلريف بعد  يفأو 
إن  زهراتالأو  ،نتمرتا  س 20الرباعم الفتية اليت يبلغ طوهلا حوايل  تقطعو (. van der Zwet and Beer، 1995مئوية )
. تةنبكل لراعم مخسة إىل عشرة ب جتمعإجراء حتليالت يف فصل الشتاء،  لزمإذا و ه. بملشتبه ا النباتمن  ،توفرت
 منقات اجلذوع فلأو  الرباعمعدة أوراق من قاعدة  طرفإن توفرت وسويقة وقاعدة  زهراتالقطع املخترب  يف وجيري

 باعبات لألكسدةدارئ مضاد  حملول يف وتنقعمن املواد النباتية  غرام 1.0-0.1 بني كمية  وتوزن .املختارة النباتات
 . 2-1-3وضح يف القسم املالربوتوكول 
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 ،مشاتلمن عراض غري احلاملة ألاخلشبية  الغصيناتلتحليل  صالحيته من التثبت يتمعينات مل الخذ ألإجراء  هناك -
إذا  و  .ةنبت 100 من ،نتمرتاتس 10كل منها حوايل   طول يبلغ غصني، 100 من مكونة يلي: تؤخذ عينة كما  هوو 

كحد أقصى   العينة )ثالثة أجناس يف بالتساويثل ، ينبغي أن متُ اجملموعةيف  اتالنبات منهناك عدة أجناس  تكان
جذعية(.  ةقطع 120 نتجي ماع كل غصني إىل أربع قطع )ط  يقو  ا  غصين 30عشوائيا  من كل عينة  يؤخذو كل عينة(. ل

، Erlenmeyerيف قوارير  املائة يف Tween 20  0.1املعقم حيتوي على بالفوسفات منظمحلول ملحي مبالعينات  ىتغط
ن م ستخلصامل ويصفى. احمليطة البيئة حرارة درجة ىعل ساعة 1.5 مدةدو ارة  رجاجةقوارير بقوة على ال فتحر ك

رش ح جيمعتفريغ هواء و  مضخةباستخدام  امللبد زجاجال منحمفوظ يف مرِشح  ترشيحخالل ورق 
ُ
مباشرة  يستخدمل امل

 نظمامللحي املمن احمللول  لرتملي 4.5احلبيبة يف  وتعل قدقيقة.  20 دةمل دورة 10 000 بقوة مركزيا   يطردتحليل أو لل
وراق الشجر أ على ابهش. وميكن تطبيق بروتوكول مأدناه إليها املشارتقنيات الكشف  تنف ذ مث .املعق م بالفوسفات

 رباعم. وال زهراتوال

 
 األقصى لالسرتداد يف احلد ويكونتبعا  لتوقيت أخذ العينات،  E. amylovora لبكترييا املتوقع االسرتداد سيتفاوت 

 ينبغيو يف فصل الشتاء.  ا  ضمنخف االسرتداد يكونبينما  ،لبكترييا(ا هلذهاملواتية  املناخيةظروف ال)شريطة توفر فصل الصيف 
دام والعزل باستخ التفاعل املتسلسل للبوليمريازو  DASI-ELISAاختبار  يليهطريق إجراء ختصيب  عنجتهيز العينات فورا 

املناعي  التألق أما(. 2006) نو وآخر  López وضعها اليتو ألعراض لاحلاملة عينات للكل تقنية ل املوصوفةوالت الربوتوك
 قبل التخصيب.  ستخلصعلى امل مباشرة جيرىينبغي أن  به،يف حالة القيام و ؛ اختياريف
 
  مسحالاختبارات  3-2-2
 

 لذا،البكتريية. و  عاتاجملمو بسبب اخنفاض  ا  سلبيألعراض لغري احلاملة لعينات لالتحليل املباشر العادة، يكون  يف 
 (1-2-3لألكسدة )القسم  مضاد ئدار عينات أعدت يف  ختصيب عن يلبد ال، غري احلاملة ألعراضعند حتليل املواد 

(Gorris ،1996 وآخرون )ى األقل عل ختبارينمن املستحسن القيام باو . درجة مئوية تقريبا   25 حرارة على ساعة 72 دةمل
 :نيخمتلف نيبيولوجي أينإىل مبد ينستندم يكونان التالية املسحمن اختبارات 

 
 (. 2-3-1-3قسم ال)ألعراض لاحلاملة لعينات لعزل. اتبع اإلجراء -ختصيب -
 
 (. 1-4-1-3قسم ال)ألعراض لاحلاملة للعينات . اتبع اإلجراء DASI-ELISA-ختصيب -
 
-500لوقت احلقيقي. استخدم ا يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعل-ختصيب أو للبوليمرياز املتسلسل التفاعل-ختصيب -

احلمض النووي، مث اتبع  ستخالصال CCTو/أو  King’s Bيف وسط  خص بتمن العينات اليت  لرتميكرو  1 000
( أو 1-5-1-3قسم ال( )2000) وآخرين Llop طريقة( أو 2001) وآخرين Taylor طريقة علىلتضخيم اإجراء 

 (.5-5-1-3قسم ال) الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعلبروتوكوالت 

 
 ت، االعزل سلبيكان   بينما ا  إجيابي رزإذا كان أي من اختبارات الف 

ُ
 وناملخز  تخلصساملمرض من نبغي حماولة عزل امل

أو أكثر  ثالثة اختبارات تكون ماعندو . ةاملخصبعينات الأو من  الغليسرينمع  مئوية حتت الصفر درجة 80 حرارة على



13البروتوكول التشخيصي   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

23 -13التشخيصي  البروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اهوتأكيد اهلويةيف العينة، لكن حتديد  E. amylovora وجود بكتريياب شدةالشتباه باعقول امل منف، ا  العزل سلبي بينماإجيابية 
 عزل يتطلب 

ُ
 .الحقا   لبكتريياا هويةمرض من عينات جديدة وحتديد امل

 

  الهوية تحديد -4
 

 فصيلةلا مناألخرى  ألن األنواع ،من عدة تقنياتاحلصول عليها  متاليت ىل النتائج إستند حتديد اهلوية يينبغي أن  
وآخرون،  E. pyrifoliae (Kim وبكترييا(، 2011 ،وآخرون López) E. piriflorinigrans بكترييامثل  Erwinia اإليروينية

ة     اإليرويني نواعاألمن  غريها( و 2012وآخرون،  Matsuura) E. uzenensis وبكترييا(، 1999وآخرون،  Rhim؛ 1999
Erwinia spp. (Kim 2001 ،رون   وآخa، 2001b؛ Palacio-Bielsa 2012 رون،   وآخ )ا    بكتريي مع كرت تشE. amylovora 

 Erwiniaاإليروينية  نواعاألو  E. amylovora بكتريياالتفريق بني  ميكنو . نفسهااخلصائص املورفولوجية واملصلية واجلزيئية يف 
بني ثالث تقنيات  باجلمع (عوائليف بعض ال متشاهبةو ألعراض لحاملة  أنسجة)اليت ميكن العثور عليها يف  هباالوثيقة الصلة 

 إىل مبادئ بيولوجية خمتلفة: ةستندم
 
 (1-3-4و 2-5-1-3 القسمان) )كروموسومي( صبغي نوويإىل محض  املستند للبوليمرياز املتسلسل التفاعل  -
 

- DASI-ELISA 1-4-1-3 القسملكشف )لأعاله  وصفكما   ،الكلون أحادية مضادة أجساماستخدام ب، 
 .تخصيب(ال مرحلةباستثناء 

 
 ةامللقح اتمرضامل، مبا يف ذلك إعادة عزل Koch فرضيات متطلبات الستيفاء النارية اللفحة مرض عوائل يف التلقيح -

 (. 4-4 القسم)
 

ما ميكن استخدام . كذهعلى األقل من التقنيات الثالث ه تقنيتني باستخدام يوصىاملستعمرات، هوية  ولتحديد 
 هلويةل التأكيد النهائي ينبغي أن يشم ،االقتضاء عندو وصف هلذه التقنيات أدناه.  يردو ربة املخترب؛ خل تبعا  اختبارات أخرى 

 لقدرة اإلمراضية.ل ا  اختبار  ةالبكتريي ستزرعاتامل
 

أن  وميكن. CFBP 1430و NCPPB 683إجيابية هي  شواهدباستخدامها ك املوصى E. amylovora عازالت إن 
 بةاملسب للبكترييا الوطنية اجملموعة: E. amylovora لبكترييا ةبني أخرى، سالالت مرجعية خمتلف منتوفر اجملموعات التالية، 

 املسببة بكترييالل الفرنسية اجملموعة املتحدة؛ اململكة يورك، والبيئية، الغذائية البحوث وكالة(، NCPPB) النبات ألمراض
جنيه، أ(، INRA) (Station Phytobactériologie) الزراعية للبحوث الفرنسي الوطن املعهد(، CFBP) النبات ألمراض
، بلجيكا؛ اجملموعة الدولية للكائنات BCCM/LMG، Ghentمن الكائنات احلية الدقيقة  املنسقة ةبلجيكيال اجملموعةفرنسا؛ 
، (Manaaki Whenua Landcare Researchمركز ماناكي وينوا ألحباث رعاية األراضي ) (،ICMP) للنباتاجملهرية 

 وال. األمريكية املتحدة الواليات فريجينيا، ماناساس،(، ATTC) األمريكية زرعةاملست األنواع جمموعةأوكالند، نيوزيلندا؛ 
 . املستنبتة األنواع جمموعات من مباشرة عليها احلصول مت إذا إال السالالت أصالة ضمان ميكن

 
  نزيميواأل التغذوي الهوية تحديد 4-1
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تزال تستخدم لتحديد اهلوية، ولكن ينصح  الو  مفيدةالرئيسية  phenotypicالنمطية  االختبارات املظهرية تعترب 
 Erwinia إيروينياجنس  يف عضاءاأل اجلراثيمف عر  وتاإلمراضية واختبار مصلي أو جزيئي.  القدرةباجلمع بينها وبني اختبارات 

ة للعيش مبعزل عن اهلواءو  ، Gram لصبغجراثيم سلبية  اأهن على يطية، حم أسواطعلى احلركة بواسطة  درةاوق ،كائنات خمري 
 النمطيةرية اخلصائص املظهو والسكروز.  والغاالكتوز الفركتوزو  الغلوكوزوقادرة على إنتاج محض من الشكل،  قضيبيةو 

 Geider (2001)و Jones طرق سبحب ،E. amylovora بكتريياشرتكة بني معظم سالالت امل( Paulin ،2000الرئيسية )
حتت ضوء أشعة  King’s B وسطيف  فلورية+(، صبغة /( )+O/F) التخمري(، واختبار األكسدة/-ز )ا: اختبار أوكسيدهي

 إندول )+(، يورياز و اجليالتني تسييلرتات )+( و يسال(، استخدام -) النيرتات خفض ،(، إنتاج ليفان )+(-فوق بنفسجية )
 .CCT وسط يف مستعمراتشكل  ،(-)
 

أن  مع ،E. piriflorinigrans بكتريياو  E. pyrifoliaeبكترييا  عن E. amylovora االختبارات التالية بكترييا متي زو  
 (. 1ختتلف )اجلدول  قدبعض السالالت لولوجية والبيوكيميائية زياخلصائص الفي بعض

 
 spiriflorinigran Erwinia وبكتيريا pyrifoliae Erwinia وبكتيريا amylovora Erwinia بكتيريا بين االختالفات -1 لجدولا

 Erwinia amylovora Erwinia pyrifoliae Erwinia piriflorinigrans االختبار امليكروبيولوجي

 – – + لجيالتنيلالتحلل املائي 

 + حمدد غري – †ينوزيتولإ

 – + + †سوربيتول

 + – متغري †أيسكولني

 + – – †زميليبيو 

 + – – †زرافينو  -د

 + – + †جينتيوبيوز -ب

 ‡ بواسطةالتضخيم 
EP16A/EPI62CCPS1/CPS2C 

 حمدد غري + –

 

 
باستخدام  API 50 CH (bioMérieux)شريطية  صفائحركائز يف ال(. أكسدة 2011) نيوآخر  Lópezو( 2006) ن،يوآخر  Rosellóمن  مأخوذ† 

 . إليها املشارالنتائج  السالالت منيف املائة  90(. يعطي أكثر من 2011وآخرون ) Lópezوصفها  اليتالطريقة 
 (.ب2001) نو وآخر  Kim سبحب‡ 
 
  الحيوية-الكيميائية الخصائص طريق عن الهوية تحديد 4-1-1

  
  ةنزمييألوا ةالتغذوي اخلصائص حتديد 4-1-1-1
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الشريطية  حالشرائ على نظام هاخصائص حتديد عرب البيوكيميائية الناحية من E. amylovora بكترييا هوية حتديدميكن  
E 20 API وCH 50 API  (1

rieuxéMbio.) 
 

1E 20 API .حرارة علىالشرحية  لق حت. الشريطية الشرحية لقيحوت املستعلقعة إلعداد تعليمات الشركة املصن   ينبغي اتباع 
 ينبغيكالتايل:   ةنموذجيال E. amylovora بكترييا ةملستزرعساعة  48القراءة بعد  تتمأن  ينبغيو درجة مئوية.  25-26

 وإنتاج(، CITرتات )يسالاستخدام و (، ODCورنثني )األ(، ونازع كربوكسيل LDC) الليسنينازع كربوكسيل الختبارات 
S2H، يورياز (URE)،  نازعةو ( أمني الرتبتوفانTDA ،) إ إنتاجو( ندولIND وأكسدة )رامنوز (RHA)،  سلبيةأن تكون 

 سبحبلة، ساللل تبعا  ختتلف اختبارات أخرى  وقد. ا  إجيابي أن يكون (SACكسدة السكروز )أالختبار  ينبغيبينما  ،النتيجة
Donat  (.2007) نو وآخر 

 

API 50 CH  منظم نانومرت( يف حملول ملحي  600قدره  ة)على طول موج 1.0الضوئية  كثافتهق  تعلمس مزيج. يعد
 زيج امللرت واحد من ملييضاف و . بالفوسفات

ُ
 كلوريدواحد؛   غرام ،Ayers (4PO2H4NHمن وسط  ا  لرت ملي 20ق إىل تعلسامل

 ؛ا  لرت ملي 75 من الربوموثيمول األزرق،يف املائة  2.0 ؛غرام 2.0، (4gSOM) املغنيزيوم سلفات؛ غرام 2.0، (KCl) مو البوتاسي
(. 1919 ،وآخرون Ayersدقيقة( ) 20درجة مئوية ملدة  120 على حرارة؛ تعقيم 7 موضةاحل درجة املقطر؛من املاء  لرت واحد

درجة  26-25 على حرارة  الشرحية الشريطيةنيحتض وجيريوينبغي اتباع إرشادات الشركة املصنعة لتلقيح الشرحية الشريطية. 
ينبغي و . األنبوبر يف لون أصف بتكو ن. وتالحظ االستفادة من الكربوهيدرات املختلفة اهلواء فيهاتوفر يظروف مئوية يف 

د، سكر -، ريبوز، جلوكوزL-أرابينوز ل إجيابية  ةمنوذجي E. amylovoraبكترييا  ةساعة ملستزرع 72أن تكون القراءة بعد 
 E. amylovoraبكترييا  خدمال تستو  .β-جنتيوبيوز ،، سكروز، تريهالوزN-غُلوُكوزامنيد، مانيتول، سوربيتول، أسيتيل -

ن، يوآخر  Donat حسب ،-الغليسريول وفوكوز دتستخدم  قدبعض السالالت ، لكن يف هذه الظروف السكريات املتبقية
(2007.) 
 

  للهوية المؤتمت التحديد  4-1-1-2
 

 ىلإو  اجملهري العياريف طبق  ا  مظهري ا  اختبار  94وية يستند إىل نتائج تفاضلية ل  اهلتحديد ل مؤمتت يتوفر جتاريا  نظام 
للهوية  اضيافرت عة للقيام بتحديد املصن   ةتعليمات الشركتباع إينبغي و (. 1Biolog, 1OmniLog) له املصاحبة الربجميات

 املشتبه هبا. E. amylovoraخلصات بكترييا ستمل
 

  الدهنية األحما  طريق عن الخصائص تحديد 4-1-1-3
 

يف أجار  سط الليفانلو إجيابية  متألقةمستعمرات غري  ى، تنم  عن طريق األمحاض الدهنية اخلصائص حتديد سياق يف 
األمحاض  استخالص ريجيو . ساعة 48ملدة  (Sasser ،1990درجة مئوية ) 28 على حرارةاملتوفر جتاريا   زيكاتيبرت بالالصُّويا 

 اتالربجمي( املتوفر جتاريا  أو غريه من 1IDIMامليكروبات ) هويةلتحديد  Sherlockباستخدام نظام  ستخلصالدهنية وحيلل امل
 (. 1994ن )و وآخر  Wellsسب حب ،E. amylovoraهلوية بكترييا  ظن  املناسبة للتحديد ال

 



13البروتوكول التشخيصي  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

26 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -13البروتوكول التشخيصي   

 للهوية مصليال تحديدال 4-2
 
 Agglutination التالزن 4-2-1
 

على شرحية مزيج . خيلط على شرحية اتالزهنخالل  من افرتاضيا   E. amylovoraميكن حتديد هوية مستعمرات  
 E. amylovoraبكترييا  ل  مضادقطرة من مصل و  منظم بالفوسفاتخلاليا مع قطرة من حملول ملحي ا منتعلق كثيف سمُ 

 مع تالزهناشريطة  الكلون أحادية مضادة أجسامفقط(. وميكن استخدام  1:10إىل  1:5)غري خمفف، أو خمفف بنسبة 
 .مسبقا   األجسام املضادة ختصصينبغي حتديد و السالالت املرجعية. 

 

 المناعي التألق 4-2-2
 

 يةمستعمرات إجيابمن  منظم بالفوسفاتيف حملول ملحي  لرتخاليا/ملي 610حوايل من  مكو نمزيج مستعلق يعد   
األجسام  ختصصينبغي حتديد و . 3-4-1-3بع إجراء التألق املناعي املوضح يف القسم ويت   ،متألقةغري و  الليفان لوسط

 مسبقا. املضادة
 

 ( إليزاالمناعي المرتبط باألنزيم ) الفحص 4-2-3
 

 DASI-ELISA(، و2-4-1-3)القسم  إليزا-املباشر لألنسجة دمغالمن خالل إجراء  العازالت هويةميكن حتديد  
 يمافحمددة كما هو موضح  أجسام مضادة أحادية الكلونغري املباشر )أنظر أدناه( باستخدام  وإليزا(، 2-4-1-3)القسم 

 .DASI-ELISA لفحص ةيف اختباري حلق املضادة األجساممن  مزيج صالحية قد مت التحقق منو لكشف. با يتعلق
كن من املستعمرات املشتبه هبا. ومي منظم بالفوسفاتيف حملول ملحي  لرتخاليا/ملي810حوايل من  ستعلقمُ  مزيجيعد  و 

 التخصيب.  مرحلةدون بلكن و ، 1-4-1-3يف القسم  الوارد DASI-ELISAاستخدام 
 

 غير المباشر إليزافحص 
 

قالب  دقائق يف محام مائي أو على 10درجة مئوية ملدة  100 على حرارةاملشتبه هبا  العزالت مستزرعاتتعال  
 لرتميكرو  200من  ُقساماتختلط و تجارية. ال الكلون أحادية املضادة األجسام معددة احملتفاعالت غري التسخني خلفض 

؛ لرت واحد من املاء غرام 3NaHCO ،93.2؛ غرام 3CO2Na، 95.1) كربوين  ئدار  حملول من ةمساويكمية مع   رعز املستمن 
 نيضحت ريوجي. جمهري عيارطبق  كبيباتعلى األقل من  واحدة  كبيبة  يفهذا احمللول  يوضعو  9.6 محوضة درجةاملقطر؛ 
 مناملستخلصات  فرغتُ و درجات مئوية طوال الليل.  4 على حرارةدة ساعة واحدة أو ملدرجة مئوية  37 على حرارةالطبق 

 وتعد   .(DASI-ELISAنظر بروتوكول أغسل ثالث مرات )لل ئر دا مبحلولويُغسل الطبق  عرب نقرها باإلصبع الكبيبات
التخفيف املوصى درجة ب 1SL sticsòDiagn Print Plantالتجارية من  E. amylovoraاحملددة لبكترييا  األجسام املضادة

 جيرياملخفف و  E. amylovoraاحملددة لبكترييا  األجسام املضادةمن حملول  لرتميكرو  200 كبيبة. ويضاف إىل كل  اهب
ويعد   وتغسل كما من قبل. الكبيباتمن املستخلصات  فرغتُ و . واحدة دة ساعةملدرجة مئوية  37 على حرارة الطبق نيضحت

يف  0.5حيتوي على  فوسفايت ئألنزمي الفوسفاتاز القلوي يف حملول ملحي دار  قرتناحمللول املخفف املناسب من املضاد امل
 نيضحت جيريو  املخفف املقرتن من املضاد لرتميكرو  200 كبيبة  يضاف إىل كلو . (BSA)ألبومني املصل البقري من املائة 
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تغسل و  بواسطة النقر باإلصبع األنابيبمن  األجسام املضادةحملول  غفر  دة ساعة. ويملدرجة مئوية  37 على حرارةالطبق 
 ئةدار  ركيزة( يف p-nitrophenylphosphate) ةمن ركيزة الفوسفاتاز القلوي /مليلرتغرامملي 1ويعد  كما من قبل.   الكبيبات

؛ مث مرك ز مض هيدروكلوريكحب 9.8 من املاء املقطر؛ يعد ل لدرجة محوضةمليلرت  800؛ وا  مليلرت  97، اإليثانول مزدوج)أمني 
. ةمن حملول ركيزة الفوسفاتاز القلوي لرتميكرو  200 كبيبةاملاء املقطر(. ويضاف إىل كل  مليلرت من  1 000إىل  الكمية عد لت

 وتعتربدقيقة.  90على فرتات منتظمة خالل  اتنانومرت  405الغرفة ويقرأ على  على حرارة الطبق يف الظالم نيضحت وجيري
 صفر. األاللون إجيابية بتحول لون الركيزة إىل  نتيجة االختبار

 

 جانبيال نسيابالبا مناعيةال مقايسةال 4-2-4
 

لتحديد اهلوية  ،/مليلرتملستعمرات مكو نة اتوحد107 تركيزه تبلغ نسبة من املستزرع النقيعلق مست مزيجيُعد   
صِنعة لواإلجراءات املقد مة من الشركات  ئتستخدم الدوار و . االفرتاضي

ُ
-1-3سم ، كما هو موضح يف القاالختبار عد ةامل

4-4 . 
 

  ةجزيئيال طرقالب الهوية تحديد 4-3
 

 للبوليميراز المتسلسل التفاعل 4-3-1
 

 لوسط جيابيةإ يف ماء معقم صاحل للفحص اجلزيئي من مستعمرات تقريبا  لرت مليخاليا/ 106 مزيج مستعلق منيُعد   
التفاعل دقائق. وُتطبق إجراءات  10دة ملدرجة مئوية  100 على حرارةاملزيج  هذاعامل يو  ،تنقيتها جرت متألقةوغري  الليفان

-5-1-3 األقسام كما هو موضح يف  لقةاحلطة ساتساوي احلرارة بو املاملناسبة أو بروتوكول التضخيم  املتسلسل للبوليمرياز
تحديد هوية ل التفاعل املتسلسل للبوليمريازعند استخدام و احلمض النووي(.  استخالصدون ب)مباشرة،  4-5-1-3إىل  2

)بدال  من  Taq للمستحرة املائية احلمض النوويبوليمرياز املستعمرات املستخلصة، ينبغي أن تستخدم وحدة واحدة من 
 (. يةملواد النباتا حالة يفوحدتني كما 

 

 pulsed field gel electrophoresis نبضي حقل في يالرحالن الكهربائي الهالمباقتطاع  -الماكرو  4-3-2

 
 نومياجلي للحمض النووياهلالمي باحلقل النبضي يبني حتليل الرحالن الكهربائي  ،(2002ن، )يوآخر  Jockسب حب 

يقة معلومات مفيدة الطر  هذهميكن أن توفر و األوروبية.  E. amylovoraستة أمناط لسالالت بكترييا  XbaI جينةبعد هضم 
وآخرون،  Donat ؛2002وآخرون،  Jockلفهم انتشار مرض اللفحة النارية يف أوروبا ) تطبق وهي .تالسالاللتمييز 
2007 .) 

 
  اإلمراضية القدرة تقنيات  4-4
 

والتحقق من صحة  Kochالستيفاء فرضيات  E. amylovoraستعمرات بكترييا مبالنباتات العائلة ينبغي تلقيح  
 ودويني دو كوميس Conference )مثل صنف كونفرس الكمثرىتستخدم أصناف  ،النباتات لتلقيحو قدرهتا اإلمراضية. 

Doyenne du Comice  وويليامزWilliams وباسا كراسن Passa Crassane( أو التفاح )مثل فوجي Fuji  وغاالGala 
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( أو الزعرور أو السفرجليات أو Tanaka تاناكاو  Algerie واألكدنيا )مثل اجلزائر ،(Jonathan وجوناثان Idaredيدارد إو 
مكو نة  وحدة 109من  مزيج مستعلقيف مسبقا  املركزي مبقص يُغطس  العرقعرب تلق ح الرباعم قطع ورقة فتية و شوك النار. 

درجة مئوية  25-20 على حرارةحتفظ النباتات و . منظم بالفوسفاتمعد ة يف حملول ملحي  زلةاعل لك مليلرت/ملستعمرات
 تهاعاملمبمن الرطوبة النسبية تقريبا  ملدة أسبوع أو أسبوعني. أما الرباعم الفتية اليت جرى تعقيمها سطحيا  ) يف املائة 80على 

يمكن ف ،ثالث مرات مباء مقطر معق م( من نباتات مزروعة يف بيت زجاجي هاثانية مث غسل 30دة مليف املائة  70إيثانول ب
 رارةعلى حينبغي أن حُتفظ هذه األنابيب و  .معقميف املائة  1أجار  معوحتفظ يف أنابيب  هاالطريقة نفسبأن تلق ح  أيضا  

 ليوم. ا يفساعة  16دة ملالضوء  ويفدرجة مئوية  25 –20
 

تفاح واألكدنيا وال الكمثرىإجراء التلقيح على مثار غري ناضجة منفصلة ألصناف مشتبه هبا من  كما ميكن أيضا   
منظم يف حملول ملحي مليلرت  /مكو نة ملستعمرات وحدة 109 برتكيز زالتاالعاملستعلق من  املزيجميكرولرت من  10بوضع 

دقيقة مث تُغسل ثالث مرات  30ملدة يف املائة  70كلور جتاري عامل بت) معق مةعلى سطح مثرة  حديثيف جرح  بالفوسفات
 درجة مئوية مدة ثالثة إىل مخسة أيام.  25 على حرارةالثمار يف غرفة رطبة  حتضنيمباء مقطر معقم(. وينبغي 

 

 شاهبةاملستعمرات امل ،نموذجيةال يةرض اللفحة النار ماحلاملة ألعراض من األعضاء امللق حة  مرة جديدة عزلوت 
موقع التلقيح  ايمرار حولو لبكترييا ل حدث نز   إذا االختبار إجيابية وتظهر. هويتها وحتدد E. amylovoraملستعمرات بكترييا 

السليب  شاهديف الالحظ ت أالاإلجيايب، شريطة  E. amylovoraبكترييا  شاهدبعد يومني إىل سبعة أيام، كما يالحظ يف 
 الحظ متزق خنري صغري فقط يف موقع اجلرح. يمتزقات أو 

 

 hrpقد تشري تفاعالت شديدة احلساسية يف أوراق التبغ إىل إبانة جينات فهناك تقنيات تلقيح أخرى ممكنة. و  
  ا  ، ولكن قد يكون هذا االختبار إجيابيE. amylovoraلبكترييا 

ُ
استخدام نبتات  لنبات. وينبغيل مرضةلكثري من البكترييا امل

مستعلق من  مزيجعد  وي. ورقاتأكثر من مخس إىل ست  لديها  Samsunأو سامسون  Xanthi تبغ من أصناف كزانيت
نانومرت( وتستخدم إبرة وحمقن حلقن  600على  0.1 )كثافة ضوئية/مليلرت مكو نة ملستعمرات اتوحد 109 برتكيز االبكتريي

 48–24د    بع اليت حقنت ة        نسجيسج ل االهنيار الكامل لألو ة.           األوراق الناضج يف اليااخل بني ما اتيف الفسحزيج امل
  .E. amylovora رييالبكت ي   اإلجياب د      شاهاليف  أيضا   ر     يظه ما حبسبعلى أنه إجيايب،  ة     احمليط البيئة على حرارةساعة 

 
  السجالت -5
 

بروتوكوالت ) 27من املعيار الدويل رقم  5-2يف القسم  املبني النحو على واألدلةينبغي االحتفاظ بالسجالت  
 (.اخلاضعة للوائحتشخيص اآلفات 

 
االمتثال )املعيار  مديف حاالت عسيما  والويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص،  

قة معينة يف منط توجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئ( ويف حالة ظهور اآلفةال طوطاخل: 13رقم 
السجالت واألدلة واملواد اإلضافية التالية مدة سنة واحدة على األقل على حنو يكفل  حفظ يتم أن فيجب، األوىل للمرة

صور  ،)مثال   ختبارعلى شرائح أو مواد اال العينات احملفوظة أو املثبتة ،اآلفة مستزرعات/زرع: العينة األصلية أو مستاالقتفاء
 . (التفاعل املتسلسل للبوليمريازوأمبليكونات  إليزاونسخ مطبوعة لنتائج  ،ياتفوتوغرافية للهالم
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 إضافية معلومات على للحصول تصالالا جهات -6
 

 هذا الربوتوكول من: حول معلومات إضافيةميكن احلصول على  
 
 Centro de Protección Vegetal, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Carretera 

Moncada-Náquera km 4.5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (María M. López; mlopez@ivia.es; 
tel.: +34 963424000; fax +34 963424001) 

 
 Plant Health and Environment Laboratory, Investigation and Diagnostic Centres, Ministry for 

-e; Taylor Robert( Zealand New, 1140 Auckland, ohnsJ St, Road orrinM 231, Industries Primary
)95739099 64: +fax; 35489099 64.: +tel; nz.govt.mpi@Taylor.Robert: mail 

 
وميكن أن تقدم املنظمات القطرية اخلاص      ة بوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة  

 النباتية طلبا  إلعادة النظر يف بروتوكول التش           خيص من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هليئة تدابري الص           حة
(ippc@fao.org)، .اليت ستقوم بدورها بإحالته إىل الفريق الفن املعن بربوتوكوالت التشخيص 
 

 والشكر التقدير  -7
 

 ،، إسبانيا )أنظر القسم السابق((IVIA )من مركز وقاية النباتات،M.M. López املسودة األوىل هلذا الربوتوكول  حرر 
)أنظر  زيلنداوزارة الصناعات األولية، نيو  كز التحقيق والتشخيص،ا خمترب الصحة النباتية والبيئة، مر ) R. Taylor وراجعها

 ،تحدةيف وزارة الزراعة يف الواليات املإدارة البحوث الزراعية  خمترب أحباث أشجار الفاكهة،) R. Robertsو ،(القسم السابق(
USDA-ARSالواليات املتحدة ،) . 

  
له االحتاد األورويب عام الذي مو   DIAGPROيف مشروع  لقةاحلاختبار  يفمعظم التقنيات اليت وصفت  تواخترب  
 .2010ويف مشروع إسباين يف عام  2009عام  EUPHRESCO، ويف مشروع 2003

 
 المراجع  -8
 

ية يشري امللحق احلايل إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وهذه املعايري متاحة على البوابة الدولية للصحة النبات 
 .ispms/setting-standards/activities-core/int.ippc.www://httpsعلى 
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 األشكال -9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يف عينات حاملة ألعراض مرض اللفحة النارية. Erwinia amylovoraانسيايب لتحديد هوية  خمطط  -1 الشكل
    

 ألعرا  نموذجيةلنباتات حاملة 

 إعداد العينة

  (5-1-3و 4-1-3ن ا)القسم المسحاختبارات 
 (ينمختلف ينبيولوجي أينل يستندان إلى مبدق)اختباران اثنان على األ

جميع أو بعض االختبارات 
 افتراضياإيجابية 

 (3-1-3العزل )القسم -العزل و/أو التخصيب

 إيجابي

 نموذجي مورفولوجيل تشكّ  ذاتمستعمرات 

 سلبي

حددت هوية بكتيريا 
E.amylovora 

 سلبي

د وجود بكتيريا يأكت  
E.amylovora 

 سلبي
 

القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار  مند التأك
 (4-4العائل عند االقتضاء )القسم  على

  (4)القسم    الهوية تحديد اختبارات
)اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين 

 مختلفين( بيولوجيين

 إيجابي

 كشف عن بكتيريالم يُ 
E.amylovora 
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 ألعرا لعينات غير حاملة 

 
 
 

 

  (5-1-3و  4-1-3ن ا)القسم المسحاختبارات 

 )اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين مختلفين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 مرض اللفحة النارية.غري حاملة ألعراض يف عينات  Erwinia amylovora انسيايب لتحديد هوية بكترييا خمطط  -2الشكل 
  E. amylovoraوجود بكترييا ب* من املعقول االشتباه بشدة 

ُ
رييا ن عينات جديدة وحتديد هوية البكتم مرضيف العينة، لكن حتديد اهلوية يتطلب عزل امل

 يف وقت الحق.

 مر استخالص وتخصيب الم

االختبارات جميع 
 راضياافتجميع أو بعض االختبارات إيجابية  سلبية

 العزل -العزل و/أو التخصيب
 (3-1-3)القسم 

 تكوينمستعمرات ذات 
 مورفولوجي نموذجي

 إيجابي

 كشف عن بكتيريالم يُ   سلبي
E.amylovora 

 (4اختبارات تحديد الهوية )القسم 
 على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين)اختباران اثنان 

  (مختلفين
 سلبي

 إيجابي

 E.amylovora حددت هوية بكتيريا

التأكد من القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار على 
 (4-4العائل )القسم 

 ت أّكد وجود بكتيريا
E.amylovora 
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 :النشر تاريخ
 

 ال يعد هذا جزءا  ريميا  من املعيار.
 

 Erwinia amylovora (2004-2009.)عرضت جلنة املعايري املوضوع األصلي:  2014-11

 برنامج العمل: البكترييا.  بندوضوع حتت املأضافت الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية  2006-04

 .إىل فريق اخلرباء الفن املعن بإعداد بروتوكوالت التشخيص )اجتماع( األوىلقدمت املسودة  2012-11

 ربوتوكوالت التشخيص )اجتماع(.بالفن املعن  فريقالقدمت املسودة إىل  2013-06

 .(eSC_May_08_2014)نة املعايري على مشاورة األعضاء وافقت جل 2014-05

 .ضاءمشاورة األع 2014-07

 على تعليقات األعضاء.  رد  الفريق صياغة بروتوكول التشخيص مسودة بروتوكول التشخيص و ستعرض ا 2015-12

 (eTPDP_Mar_01_2016) للموافقة على اعتمادهربوتوكوالت التشخيص بفريق الفن املعن الصدر قرار إلكرتوين عن  2016-03
 يوما   45إلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص ومدهتا الفرتة  تقدميه علىنة املعايري للموافقة صدر قرار إلكرتوين عن جل  2016-05

(2016_eSC_May_12). 

 فرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص. 2016-07

 أي اعرتاض ريمي(.  يرداعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص نيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية )مل  2016-08

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية  ،Erwinia amylovora (2016) 13. الملحق 27المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 .والزراعة

  .10-2016: النشر لتاريخآخر حتديث 
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