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 اآلفة حولمعلومات  -1
 
،  Kingو Kennedy( حبسب Xanthomonas fragariae (كزانتوموناس فراغاريي)تعترب بكترييا مستصفرة الفراولة  

يف  بصورة رئيسيةوينتشر هذا املرض   .اخلشن الذي يصيب أوراق الفراولة بكترييالعامل املسبب ملرض التبقع ال )1962
؛ King ،1962و Kennedy( 1962يف الواليات املتحدة عام  األوىل مرةلل أبلغ عن ظهوره دقو  ،أمريكا الشمالية

Hildebrand  ،؛ 1967وآخرونMaas  ،زرع فيها تأبلغ عنه الحقًا يف العديد من مناطق العامل اليت و )، 1995وآخرون
 وفه أما العائل األويل هلذه البكترييا .، مبا يف ذلك أمريكا اجلنوبية وأوروبا (املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية)الفراولة
ختتلف األصناف التجارية من و . انتشاراً أي صنف الفراولة املزروع األكثر  Fragaria × ananassa ةاألناناسي الفراولة
 F. chiloensis ةالشيلي الفراولةمبا يف ذلك  ،الفراولةأخرى من  اً ، كما أن أنواعقابليتها لإلصابة هبذا املرضدرجة  حيث

نبتة و  Potentilla fruticosaعشبة القوى وكذلك  ،F. vescaة املزروع الفراولةو  F. virginiana ةالفرجيني الفراولةو 
 F. moschata ةاملسكي الفراولةوحدها ، الفراولةومن بني أنواع أيضاً.  هي لإلصابةمعرضة  ،P. glandulosaاملسكيت 

  ).Maas ،1998؛ Kennedy ،1965؛ King ،1962و Kennedy( تتمتع باملناعة ضد هذه البكترييا
 
مصادر أما  .ي أعراضأوال حيمل  إصابة كامنةالغراس املصاب بسهولة عن طريق  X. fragariaeتنتقل بكترييا  

نباتات املشاتل نمو على سيقان اليت ت ظاهرة للعيان احلاملة لألعراضغري  البنويةالنباتات هي فلقاح اإلصابة األولية 
إال أ�ا حرة يف الرتبة،  تعيش بكترييا الهذه العلى الرغم من أن و للغرس يف حقول إنتاج الفاكهة.  ةستخدماملو  ،املصابة
). كما أن Maas ،1998فرتات طويلة (ل هناك بقىوت اً مبواد نباتية مصابة سابق عرب ارتباطهاالشتاء  خالل هافي تبيت

مصادر لقاح لإلصابة  أيضاً  تشكل هي ،املستخدمة للغرسسيقان التاجية على الات األوراق املصابة واإلصابخملفات 
 األولية. 

 
املعزولة يف أوقات خمتلفة ويف مواقع خمتلفة يف مجيع أحناء العامل إىل بعض  X. fragariaeتشري سالالت بكترييا  

؛ 1996وآخرون،  Pooler؛ 1996وآخرون،  Opgenorthبني هذه السالالت (ة فيما الظاهرييف األمناط التنوع اجليين و 
Roberts  ،القدرة اإلمراضية (بعض االختالفات يف بينها ضافة إىل ذلك، لوحظت إل). وبا1996وآخرونMaas 
أي ارتباط بني  يتبّني ، ومل سالالت هذا املمرض النبايت). ومع ذلك، هناك درجة عالية من التشابه بني 2000وآخرون، 

سالالت املعروفة حالياً يف العامل الل تمل أن متثّ حي ،ذاول. للسالالت املنشأ اجلغرايفبني الظاهرية و األمناط األمناط اجلينية أو 
حاسم  فعامل ،احلاملة لألعراض املصابة غري الفراولةيف غراس  X. fragariaeالكشف املبكر لبكترييا أما نسيلية.  رةمجه
مِرضر اشانتب انتجال

ً
 وتطور املرض. امل

 

 المعلومات التصنيفية  -2
 

 )King ،1962و Xanthomonas fragariae )Kennedy  :االسم
 

 ال مرادفات  :المرادفات
 

 Bacteria ،Proteobacteria ،Gammaproteobacteria ،Xanthomonadales ،Xanthomonadaceae :التصنيفيالوضع 
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 اخلشن لألوراق بكترييمرض التبقع ال  :االسم الشائع

 
هي عضو من القسم  )King ،1962و Xanthomonas fragariae)Kennedy  مستصفرة الفراولة بكتريياإن : مالحظة
 Swingsو Van den Mooterيف  3فينون و )، 1988، وآخرون Proteobacteria )Stackebrandtغاما من الفرعي 

وجمموعة احلمض  ،)2000(وآخرون  Rademakerيف احلمض النووي  –من متاثل احلمض النووي 1واجملموعة ) 1990(
 ).2005(وآخرون  Rademakerيف  1النووي 

 

 الكشف -3
 
ىل التفتيش إ X. fragariae الناجم عن بكترييا الفراولةيف  اخلشن لألوراق بكترييمرض التبقع اليستند تشخيص  

وعلى اختبارات مصلية (مثل التألق املناعي غري ، عن أعراض تشخيصية، وعلى العزل املباشر أو غري املباشر للممرض
التفاعل بواسطة كشف للعدة اختبارات  وضعتلقد و والطرق اجلزيئية.  )مي (إليزا)املناعي املرتبط باألنز  والفحصاملباشر 

 ؛1996وآخرون،  Robertsبكترييا، (هذه الكل منها مواضع خمتلفة يف جينوم يستهدف  ، التسلسلي للبوليمرياز
Zimmerman  ،؛2004وآخرون Weller  ،؛ 2007وآخرونVandroemme  ،؛ 2008وآخرونTurechek  وآخرون 

بكترييا يف مواد هذه الوجود  لتأكيدميكن استخدام هذه االختبارات و ). van Beuningen ،2008و Vermunt؛ 2008
، Goodwinو Mahuku( هبا كامنةات الصاباإلللكشف عن  كذلك  نباتية حاملة ألعراض، كما استخدم عدد منها

لة و اختبار األوراق املفصكذلك فإن .  )Zimmerman ،2005و Moltman؛ 2004وآخرون،  Zimmerman؛ 1997
)Civerolo  ،للغاية  ليت يكون فيها العزل املباشر بطيئاً يف احلاالت ا للبكترييا االفرتاضي) مفيد للتشخيص أ1997وآخرون

التفاعل التسلسلي . وقد مت التحقق من صحة الطرق الواردة يف هذا الربوتوكول التشخيصي، باستثناء اً أو مكبوح
وآخرون،  SMT-4-CT98-2252) (Lópezمن االحتاد األورويب ( ةممول اتختبار ألداء اال، يف دراسة املتداخل للبوليمرياز

2005 .( 
 
تنمو  اصعب حىت يف وجود أعراض منوذجية وإفرازات بكتريية، وذلك أل� X. fragariaeالعزل املباشر لبكترييا إّن  

 López؛ Civerolo، 1980و Hazelمنو البكترييا الرّمامة ( بسهولة يطغى عليهاو  املغذية األوساطببطء شديد يف 
وترد إجراءات حمددة للعزل املباشر يف ). Bradbury ،2005و Saddler؛ 2001وآخرون،  Schaad; 1985وآخرون، 

López ) عن طريق تلقيح نفسه نتقائي للُممرض يف النبات االتخصيب تيسري العزل يف املخترب بالوميكن ). 2005وآخرون
 وآخرون، Civerolo( به مبستخلصات مائية من األنسجة املصابة باملرض أو املشتبه بإصابتها فصولةامل الفراولةأوراق 
 ).أ1997

 
 ألعراض.لاملة احلنباتات غري الو احلاملة لألعراض نباتات اليف  X. fragariae ترد أدناه إجراءات كشف 
 
جرى وصف الطرق (مبا فيها اإلشارة إىل األمساء التجارية) حبسـب مـا هـي منشـورة،  ي هذاربوتوكول التشخيصاليف  

إن اسـتخدام أمسـاء الكواشـف و إذ أ�ا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. 
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تأييــدها مــن أجــل اســتثناء أخــرى قــد  أو املـواد الكيميائيــة أو التجهيــزات يف الربوتوكــوالت التشخيصــية هــذه ال ينطــوي علــى
جيـــوز تعـــديل اإلجـــراءات املخربيـــة الـــواردة يف الربوتوكـــوالت لكـــي تتـــواءم مـــع معـــايري املختـــربات و  تكـــون مناســـبة هـــي أيضـــاً.

 .الفردية، شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب
 

 األعراض 1–3
 
اء مشبعة بامل خشنة) ممل 4-1) (قطرها متزقات( ةبقع صغري لورقة ا اجلزء السفلي لسطحعلى تظهر يف البداية  

يف احلقل وتبدو صفراء  بالكاد تظهر هذه البقع للعيانحمدودة بأصغر عروق الورقة. ويف املراحل األوىل من اإلصابة، 
 اجلزءتظهر يف �اية املطاف على لبعض، بعضها بوتلتحم  تمزقاتيكرب حجم الو شفافة عندما تشاهد حتت ضوء نافذ. 

يف  تمزقاتمن هذه النشأ تو ). 1مشبعة باملياه لو�ا بين مائل إىل االمحرار (الشكل خشنة بقع كلورقة  سطح الوي لالع
حلييب قشدي أو أصفر  أو إفرازات بكتريية لزجة لو�ا أبيض ،الظروف الرطبة أو عندما تكون الرطوبة النسبية عالية

فضي يف البداية مث الأو  ألبيضإىل ا املائلو  بلو�ا األكمد تتسمأشبه بالقشور  جافة تصبح اإلفرازات كتالً و ). 2 (الشكل
 ،ائل إىل االمحرارذات اللون البين املاملتالمحة  تمزقاتتصبح ال ،املرض قدم). ومع تJanse ،2005( اللون البينتتحول إىل 

 وقد تبدو األوراق املصابة ملفوحة أو مهرتئة. كما   فصلهات ن متزق الورقة أوالنخرية أ تمزقاتأنسجة ال بوسعو . خنريةً 
من تطور  املتقدمة املراحلالرئيسية. ويف  هاعروق امتدادعلى  طويلة متزقاتتشكل فتتطور إصابات األوراق كثريًا ما 

  عموماً شاحبة  ،البنية املائلة إىل االمحرار املتالمحة القدمية تمزقاتالب احمليطة ، تكون األنسجة الورقيةاملرض
)Kennedy وKing ،1962 ؛EPPO ،1997 ؛Rat ،1993 ؛Maas ،1998.( 
 
الذي  ة ألوراق الفراولةبكترييمرض اللفحة اليتميز  ،ألوراق الفراولةاخلشن  بكترييمرض التبقع الوعلى النقيض من  

إىل  بين مائللو�ا  اجلزء السفلي لسطح الورقةعلى صغرية  تمزقاتب X. arboricola pv. fragariaeتسببه بكترييا 
متالمحة  متزقاتو  ،لورقةسطح االعلوي ل زءبقع مائلة إىل االمحرار على اجلبو  ،غري مشّبعة باملاء وغري شفافة ،االمحرار

على طول حافة الورقة  اللون بنية Vعلى شكل  كبرية  تمزقاتوب ؛بنية كبرية وجافة حماطة هبالة شاحبة اً بقع بطريقة تشكل
 تمزقاتبكتريية بالفرازات اإل ال ترتبطوباإلضافة إىل ذلك، ). 2001وآخرون،  Janseوالضلع األوسط والعروق الرئيسية (

 اخلشن لألوراق بكترييالتبقع الز تقدمة، يصعب متيياملراحل امل). ويف 2001وآخرون،  Janse( ة لألوراقبكتريياللفحة ال
 ألوراقاق ا) وحرّ Mycosphaerella fragariaeق الشائع (اور ألع ابقّ تمثل  لألوراق، الفطري التبقععن أمراض 

)Diplocarpon earliana) (Janse  ،2001وآخرون .( 
 
مشبعة  غري مرتابطة مناطق حيث تنمومن األوراق إىل التاج،  X. fragariaeبكترييا بادة قد تنتشر اإلصابات احل 

تنهار ميكن أن نباتات منخفضة احليوية  إىل احلادةالتاج ات إصاب تفضيوقد ). 1967 وآخرون، Hildebrandباملاء (
على  متزقات تظهرف بوترية منتظمةتصاب ما . أما األوراق اليت تنمو من التيجان املصابة فعادة يف �اية املطاف ومتوت

 .بالعرضقطع التاج عندما يُ وعائية الزم احلقد تنز إفرازات بكتريية من و . هتاطول عروق قاعد
 



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-14بروتوكول التشخيص 

لكنها ال تصيب الثمر و وتسبب لفحة الزهر،  األزهار X. fragariae، قد هتاجم بكترييا املرض احلاّدةيف حاالت و  
 تمزقاتلل هااملشبعة باملاء على أنسجة كأس الزهرة مشاهبة يف مظهر  تمزقاتتكون الو ). 1999وآخرون،  Gublerمباشرة (

 . أيضاً  مشبعة باملاء ،إصابة حادة). وقد تصبح أنسجة الثمرة قرب كأس الزهرة املصاب 3(الشكل  يف األوراق
 
أعراض  عليها دون أن تظهربإىل اجلذور والتيجان والسيقان  بوترية منتظمة X. fragariaeميكن أن تنتقل بكترييا  

قد تؤدي هذه و ). Goodwin ،1997و Mahuku؛ 1996 وآخرون، Milholland؛ 1989وآخرون،  Stefaniواضحة (
فرتة وجيزة ا�يار مفاجئ للنبات وموته. عد اإلصابة إىل ظهور مناطق مشبعة باملاء عند قاعدة أوراق ناشئة حديثًا يتبعها ب

 عادة.ال يشاهد يف الهذا النوع من اإلصابة لكن 
 

  أخذ العينات 3-2
 
 تشخيصلأخذ األوراق اليت عليها بقع أولية مشبعة باملاء كعينات يفّضل ، احلاملة لألعراض بالنسبة إىل النباتات 

. وبدًال من ذلك، ميكن X. fragariaeبكترييا ل الناجح عزلال سّهل، إذ أن ذلك يالتبقع البكتريي اخلشن لألوراق
 فحص األنسجة التاجية. . وينبغي أيضاً دو�ابأو  استخدام أوراق عليها بقع جافة مع إفرازات

 
لذا ليس من املناسب بسط العينات والقيام باختبارات مصلية للكشف شديد و  ءببط X. fragariaeكترييا تنمو ب 

 ةدة نبتات كامللنباتات باختيار عة هذه الويوصى يف حا. ألعراضلعن أعداد صغرية من البكترييا يف نباتات غري حاملة 
). وميكن استخدام هذه األنسجة EPPO ،2006وتيجا�ا (واجتثاث كميات صغرية من األنسجة من أوراقها وسويقاهتا 

 . 9-3هو موضح يف القسم ، كما التفاعل املتسلسل للبوليمريازمباشرة للتحليالت املستندة إىل 
 
بورق وتوضع يف  لفّ تالعينات جزئيًا و فف يفضل أن جتو رطبة بعد مجعها.   حالةال ينبغي أن ترتك العينات يف 

درجات  4زن على حرارة ختُ أن نقل العينات يف حاوية معزولة جيدا، و ينبغي أن تُ و باردة.  مع إبقائهاأكياس من البوليثني 
 أسرع وقت ممكن. يف  أن ختضع للتجهيزمئوية عند وصوهلا إىل وجهتها و 

 
 إعداد العينات  3-3
 
نسبة بيثانول اإلبمسحها عرب  أوراقها ونسيج ساقها ميكن تطهري أسطح ،احلاملة لألعراضالنباتات  بالنسبة إىل 

النباتات أعراض وعائية، يوصى بإزالة اجلذور واألوراق واحلفاظ على التاج على  ظهركانت توإذا   .يف املائة 70 تركيز
يف  70 نسبة تركيزبيثانول اإلدة دقيقة واحدة يف ملإلزالة الرتبة مث ُتطّهر بغمسها  اجلاري باملاءشطف العينة تُ و والسويقات. 

غرام من أنسجة الورقة أو التاج أو السويقة لكل عينة  0.1يضاف حوايل و مث تشطف ثالث مرات مباء مقطر معّقم. املائة 
غرام  9.2كلوريد البوتاسيوم؛ رام  غ 2.0كلوريد الصوديوم؛   اتغرام 8بالفوسفات (منّظم من حملول ملحي  اتلرت ملي 9إىل 

·12H2O4HPO2Na 2.7درجة محوضة بغرام فوسفات هيدروجني البوتاسيوم؛ ماء مقطر حىت لرت واحد؛  2.0؛ .(
 .دقيقة 15دة مل بيئة احمليطةال على حرارةها حضنجيري انس األنسجة النباتية و جتُ و 
 



14بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 7-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

من  اً لرت ملي 150، وتوضع يف اً غرام 30ا �وز عينة عشوائيًا جمع تُ ف ،احلاملة لألعراضغري  بالنسبة إىل النباتاتأما  
طرد لضع لخي وإمامباشرة للكشف  إما ستخدم سائل الغسيلدقيقة. ويُ  30 دةمل بالفوسفات وترجّ  منظمحملول ملحي 
�ائي يبلغ  مقدارر معقم للحصول على قطّ دقائق مث يعاد تعليق احلبيبة يف ماء مُ  10 دةمل دورة 10 000املركزي بسرعة 

صّفى وتعّد حملوالت خمففة (فدقيقة  15 دةمل ستقرّ يرتك لي. مث اتلرت ملي 5
ُ
) يف ماء 100:1و 10:1يجمع اجلزء العلوي امل

واختبار التألق املناعي  فحص إليزاهذه يف  أنسجة العينات املنقوعة). وبعد ذلك تستخدم EPPO، 2006معّقم ( ُمقطّر
 .التفاعل املتسلسل للبوليمريازو 
 

 السريعالمسح اختبارات   3-4
 
البكرتيا، هذه أن من الصعب جدًا عزل ومبا  .X. fragariaeالسريع الكشف عن بكترييا املسح  اختباراتتيّسر  

. هاإجيابية لتأكيد الكشف عن أن تكون )للبوليمرياز التفاعل املتسلسلوالتألق املناعي و  إليزاثالثة اختبارات (لينبغي 
  قوياً  يكون الرتابط ،عادةيف الو . قابلة للنمولتأكيد وجود بكترييا  اً إضافي اً اختبار  فصولةفحص األوراق امليشكل و 

 ).ب1997 ،وآخرون Civerolo( فصولةوفحص األوراق امل للبوليمريازالتفاعل املتسلسل واختبار  إليزابني اختبار 
 

 العزل 3-5
 
تنمو ببطء شديد يف  اصعب، حىت يف وجود األعراض واإلفرازات، أل� X. fragariaeالعزل املباشر لبكترييا إّن  

 يكون العزلثنني للعزل. اطني يوصي بوسَ و . يطغى عليها منو البكترييا الرّمامةسرعان ما و صطناعية اال األوساط املغذية
برتيوز ببتون  اتغرام 5سكروز،  اتغرام Wilbrink-N) (10نرتات (المع  Wilbrinkويلربينك أكثر جناحًا يف وسط 

يوم ز غرام كربيتات املغني 4HPO2K ،25.0فوسفات ثنائية البوتاسيوم غرام  1Oxoid،( 5.0؛ L85، ((هضمون)
O2H7.4MgSO ،25.0 3 غرامNaNO، 15 2.7–0.7درجة محوضة ب، ماء مقطر حىت لرت واحد؛ ىأجار ُمنق اً غرام (
)Koike ،1965( أما العزل يف وسط مزيج اخلمرية والببتون والغلوكوز واألجار .YPGA )5 من مستخلص  اتغرام

ى؛ ماء مقطّر حىت أجار منقّ  اً غرام 15غلوكوز؛  اتغرام 10؛ opeptone actB1باكتوبيبتون هضمون  اتغرام 5اخلمرية؛ 
من مادة السيكلوهيكسيميد املعقمة بواسطة  اتلرت ملي 5مع إضافة  ؛7.2–7.0تعدل درجة احلموضة إىل  ؛لرت واحد

بالتسخني بالبخار من اإليثانول املطلق) بعد التعقيم  لرتملي 100سيكلوهيكسيميد لكل  اتغرام 5الرتشيح (احمللول األم: 
من  اً غرام 20( SPAهو وسط . وهناك وسط ثالث حمبذاً  يبقى ولكنه، أقل جناحاف) autoclavingوحتت الضغط (

غرام   4HPO2K ،25.0غرام فوسفات ثنائية البوتاسيوم  bactopeptone ،5.0باكتوبيبتون هضمون  اتغرام 5السكروز، 
قد ف) 4.7–2.7درجة احلموضة  ؛، ماء مقطر حىت لرت واحدىنقأجار مُ  غرام O2H7.4MgSO ،15يوم ز املغني كربيتات

) جلميع Difco1أو  Oxoid1( ىقناألجار امليوصي باستخدام و ). Hayward ،1960(النَـّيقة للبكترييا  اً يكون مفيد
 .X. fragariaeكبح منو بكترييا يأن وجود شوائب يف أنواع أجار أخرى جتارية ميكن أن ، إذ األوساط

 
                                                      

(مبا يف ذلك اإلشارة إىل األمساء التجارية) بالصيغة اليت ُنشرت هبا، أل�ا هي اليت حتدد مستوى  طرق املتبعةيف هذا الربوتوكول التشخيصي، تُعرض ال  1
األجهزة يف هذه الربوتوكوالت  املواد الكيمائية أو البداية. وال يعين استخدام أمساء الكواشف أوقابلية التكرار الذي ُأحرز يف  احلساسية والتخصص و/أو

لتتوافق مع معايري   التشخيصية املصادقة عليها واستبعاد غريها مما قد يكون مناسباً أيضاً. وميكن تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف هذه الربوتوكوالت
 كاف.  طة التحقق من صحتها على حنوكل خمترب على حدة، شري



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-14بروتوكول التشخيص 

 1طريقة العزل  3-5-1
 
باإليثانول  امبسحه هاسطحأأولية وتطهري  متزقاتحتمل ميكن انتقاء أوراق  ،احلاملة لألعراضلنباتات بالنسبة إىل ا 

 ،قدمية متزقاتأولية مشبعة باملاء أو من حواف  متزقاتمن  انطالقاً  ينبغي أن جيري العزلو  يف املائة 70تركيز  بدرجة
 ) مبشرط معقم حاد.2سم 0.1–5.0باجتثاث قطعة صغرية من األنسجة (

 
عّقم أو يف حملول  

ُ
قطّر امل

ُ
 هاحضنجيري بالفوسفات و  نظمملحي مُجتانس األنسجة يف بضعة مليلرتات من املاء امل

 اتتُبسط ُقسامات من منقوعات أنسجة التمزقو دقيقة.  15–10 دةمل درجة مئوية) 25–20( بيئة احمليطةال على حرارة
)، على سطح 10:1 000، 1000:1، 10:1،100:1(منها ميكرولرت) وكذلك حملوالت خمففة  100 – 50على صفائح (

. كما ينبغي أيضًا بسط قسامات مشاهبة من مستعلقات SPAوسط و/أو  YPGAأو وسط و/، Wilbrink-Nوسط 
/مليلرت بغية التحقق من نوعية األوساط اتستعمر ملوحدة مكّونة  610و 510و 410حبجم ( X. fragariaeخاليا بكترييا 

 دةمل درجة مئوية 27–25يتم حتضني الشرائح على حرارة و . تنمومستعمرات بكتريية  الستزراع أليةاقارنة خصائص ملو 
لن تكون  تلك ذلك أن ،على املستعمرات اليت تظهر بعد يومني إىل ثالثة أيام اتسبعة أيام، ولكن ينبغي وضع عالم

 درجة مئوية.  27–25 على حرارة ضناحل. وجتري القراءات النهائية بعد سبعة إىل عشرة أيام من X. fragariaeبكترييا 
 
مث  إىل الصفرة اً يف البداية أبيض ضارب Wilbrink-N على الوسط X. fragariaeيكون لون مستعمرات بكترييا  

تكون  ،SPAو YPGA . وعلى الوسطنياأملس وخماطيو قليًال  اً وحمدب اً دائري اً أصفر شاحببعد أربعة إىل ستة أيام يصبح 
 . اراصفر ّد اشيكون ألو�ا  غري أنّ  ،Wilbrink-Nيف وسط نمو اليت تلتلك املورفولوجي املستعمرات متشاهبة يف التشكل 

 
 2طريقة العزل  3-5-2
 
 اجلاري اءمن امل اً مليلرت  50مشبعة باملياه وتُغسل يف  خشنة متميزة متزقات ق اليت حتملُجتتث قطع من أنسجة األورا 

دقائق، مث تشطف  10 دةمل احمليطةبيئة حرارة ال قطع األوراق على درجة حضن. وجيري Tween 20وبضع قطرات من 
قطر وجتفف بورق جتفيف. ب

ُ
 دةيف املائة مل 70 نسبة تركيزبيثانول اإلبأنسجة األوراق ميكن تطهري أسطح قطع و املاء امل

موالر  1.0 من اترت لملي 5) وتوضع يف 2ملم 4 –1أصغر ( أجزاءاألوراق إىل  قطع تقّسمثوان مث جتفف بورق جتفيف.  5
دقيقة إلطالق أي  30 دةملدرجة حرارة البيئة احمليطة على  هاحضنجيري ُختلط و  ، مثبالفوسفات نظممن حملول ملحي م

موالر من حملول  0.1من املادة الطافية يف  100: 1 خمفف بنسبة حملولاملادة الطافية. ُجيّهز  إىل X. fragariaeبكترييا 
كل منهما   مقدار ،100 :1 بنسبة من العينة غري املخففة ومن احمللول املخفف انوتضاف قسامتمنظم بالفوسفات ملحي 

بالتسخني تثبت اخلاليا البكتريية على الشرحية و . كبيباتشرحية جمهر متعددة ال كبيبات منفصلة على، إىل  اً ميكرولرت  20
ميكرولرت من املادة الطافية غري املخففة يف  200 توضع). 8-3قت الحق بالتألق املناعي (القسم و لتحليلها يف الالهب 

واحد آخر من املادة الطافية  لرت) وملي9-3 (القسم للبوليمريازالتفاعل املتسلسل يف وقت الحق ب التحليلهأنبوب دقيق 
يف املائة على األقل،  20بلغ ت ة�ائي نسبة تركيزللحصول على  امع إضافة الغليسرين إليه ،غري املخففة يف أنبوب دقيق ثان

 . ميكن الرجوع إليها للمقارنةألغراض  حتت الصفر درجة مئوية 80 أو حتت الصفر درجة مئوية 20 على حرارةوُحتفظ 



14بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 9-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

صفائح كما هو موضح أعاله وتلقيح أوراق املخفف على احمللول طافية املتبقية للعزل عن طريق بسط الأن تستخدم املادة 
 ). 6-3(القسم  فصولةامل الفراولة

 
من قسامات انطالقًا نسجة األمن  X. fragariaeعزل املذكورتني أعاله، ميكن  2و 1 باإلضافة إىل طريقيت العزل 

ساط املستخدمة و أو غريها من األ SPAأو  YPGAأو  Wilbrink-N أوساط مباشرة على ،تمزقاتالإفرازات طازجة من 
 عادة.

 
 تفسير نتائج العزل 3-5-3
 
لبكترييا  ةمنوذجي ةمورفولوجي خصائصعندما ال تالحظ مستعمرات بكتريية ذات  ةالعزل سلبي نتيجة كونت 

X fragariae  نافسة أو املللنمو بسبب  كبحسبعة أيام على أي من األوساط الثالثة (شرط عدم حدوث  مضي بعد
 
ُ
 . اإلجيابية الشواهدبكترييا يف من هذه الوجود مستعمرات عندما يالحظ ناهضة) و امل
 
يف وسط واحد على األقل من  افرتاضية X. fragariaeإذا عزلت مستعمرات بكترييا  ةالعزل إجيابي نتيجة كونت 

 . األوساط املستخدمة
 
املتسلسل التفاعل والتألق املناعي و  إليزاإذا كانت اختبارات فأن عزل هذه البكترييا يفشل يف أحيان كثرية،  نظراً إىل 

التوصل إىل يتوقع و ). 4(القسم ة البكترييا �ائيا ، ينبغي االعتبار ظنيًا أن العينة إجيابية، ريثما حتدد هويإجيابيةللبوليمرياز 
 األوساط أن يتحقق العزل على ميكن أيضاً و من متزقات فتية. مستخلصة لعزل عند استخدام عينة طازجة اأفضل نتائج 

 .6-3، كما هو موضح يف القسم النبات نفسه يفتخصيب العرب 
 

 بيولوجي التخصيب الو  مفصولةالوراق األاختبار  3-6
 
 مفصولةالوراق األفحص  3-6-1
 
حاملا جيري إعدادها يف  فصولةامل الفراولة) لتلقيح أوراق 3-3األنسجة (القسم  اتميكن استخدام إعدادات عين 

أصناف من ) يوماً  14-7تستخدم أوراق فتية (عمرها و . )1997a، وآخرون Civeroloر (قطّ استخالص أو ماء مُ  دارئ
 ، سيسكابPajaro ، باجاروCamarosa كاماروسا  ،(مثالً  X. fragariaeبكترييا لإلصابة بعرضة املستنبتة امل الفراولة

Seascapeسلفا ، Selvaكورونا ، Korona من نباتات خالية من بكترييا (X. fragariae  ومن  ،دفيئةالجرت تربيتها يف
 تجربة. نجاح المن االعتبارات األساسية ل ، فهمانوعية األوراق وعمرهاالضروري االلتفات إىل 

 
قطع يُ و . دفيئةالاليت جرت تربيتها يف قات) من النباتات يثالث أوراق (لدى كل منها ثالث ور بطريقة مطّهرة تزال  

 . امعقم اً يف أنابيب زجاجية حتتوي ماء اجلزء القاعدي من السويقات وتوضع فوراً 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-14بروتوكول التشخيص 

 ت مكّونةاوحد 106–105 ) حتتوي3مرجعية (اجلدول  X. fragariaeمن ساللة بكترييا يا المن اخليعّد مستعلق  
منظم يستخدم حملول ملحي و إجيايب.  شاهدأو ماء مقطر ك بالفوسفاتمنظم /مليلرت يف حملول ملحي اتستعمر مل

قة يكل ور العرق الرئيسي على  د عن يعبخترتق أربعة مواقع على سطح مث سليب.  شاهدأو ماء مقطر ك بالفوسفات
تطرح بعد بالستيكية مكعب  اتسنتيلرت  3حقنة سعة دون إبرة (ب ة) باستخدام حقنه(موقعان على كل جانب من

 م). لم 2هة بفوّ  1BDاالستعمال 
 
توضع األوراق مع سويقاهتا يف األنابيب و بعد ساعة واحدة بعد التلقيح.  جار الزائد مباء معقماللقاح شطف يُ  

 تعرض للضوءدرجة مئوية مع فرتة  20 –18 حرارة على فُتحضن)، يف املائة 100–95غرفة رطبة (رطوبة نسبية  داخل
جتناب التوصل ال ةضروري ضنحللحرارة واإلضاءة أثناء فرتة اتعترب الدرجة احملددة لو يوما.  21وساعة  12 بني هتامد ترتاوح
أن خيتفي التشبع باملاء فرتض ، ويإصابات ظاهرة للعياناألوراق امللقحة يف كون ت. وال ينبغي أن كاذبةنتائج سلبية  إىل 

 ساعة.  24ح يف غضون ا ل اللقالناجم عن ختلّ 
 
 يف أوراق مصابة طبيعياً ) مشاهبة لتلك اليت لوحظت خشنةتبدأ أعراض حمددة (أي متزقات مشبعة باملاء داكنة  
 يوما. 21–14 دةمل تسّجل األعراض كل يومنيو التلقيح.  منأيام  بعد بضعةالظهور ب
 
  مفصولةاألوراق ال اختبارتفسير نتائج  3-6-2 
 
كتلك اليت تظهر يف حالة منوذجية   خشنةبقع عليها عندما ال تظهر  لبيةً س فصولةاألوراق املاختبار  نتيجة كونت 

ضوء منعكس؛ وصفراء شفافة يف (أي تكون داكنة ومشبعة باملاء عندما ينظر إليها  X. fragariaeبكترييا اإلصابة ب
يوما. وال ينبغي أن تظهر  21ضوء نافذ) و/أو تظهر هاالت شاحبة يف أي من املواقع امللقحة بعد يف عندما ينظر إليها 

 Civeroloسلبية ( شواهدُحقنت بضوء نافذ يف مواقع تلقيح يف بقع مشبعة باملاء تبدو صفراء شفافة عندما ينظر إليها 
 ).1997aوآخرون، 

 
كتلك اليت تظهر يف حالة اإلصابة ببكترييا منوذجية   خشنةإجيابياً إذا منت بقع أوراق  فصولةاألوراق املاختبار يكون  

X. fragariae ) وصفراء شفافة عندما ينظر إليها يف أي تكون داكنة ومشبعة باملاء عندما ينظر إليها يف ضوء منعكس؛
يوما. وينبغي أن هذه تكون مشاهبة يف مظهرها لتلك اليت منت  21إىل  10ح يف غضون ا يف مواقع اخرتقها اللق ضوء نافذ)

إجيابية. وال ينبغي أن تظهر بقع مشبعة باملاء تبدو صفراء شفافة عندما ينظر  شواهدمبستعلقات  ُحقنتيف مواقع تلقيح 
 ).أ1997وآخرون،  Civeroloسلبية ( شواهدب ُحقنتمن خالل ضوء نافذ يف مواقع تلقيح إليها 

 
 النبات  فيعزل ال -تخصيب ال 3-6-3
 
ساعة لعزهلا  48 ملدةبعد التلقيح  فصولةاألوراق امل اختباريف  تقحلُ اليت تُنتقى ورقة واحدة لكل عينة من األوراق  

سنتمرت، من كل موقع ُملقح لكل  0.5كل منها   ، قطرقرصًا صغريا 12أقراص صغرية إىل  10ُجتتث و . على وسط مغذٍّ 
ُجتّهز حملوالت خمففة كما للعزل املباشر و . بالفوسفاتمنظم من حملول ملحي  لرتملي 4.5ُملقحة وُتسحق يف  مفصولةورقة 
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 11-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

من كل حملول خمفف على سطح الوسط  اً لرت ميكرو  50ويُطلى بالفوسفات  منظم) يف حملول ملحي 5-3(القسم 
Wilbrink-N  .درجة مئوية، وجيري التحقق من وجود  27–25حرارة على الصفائح  حضنمث جيري يف ثالث نسخ

 بعد مخسة إىل سبعة أيام.  X. fragariaeبكترييا ستعمرات مستعمرات شبيهة مب
 
 مفصولةاألوراق ال اختبارمن  للبوليميراز التفاعل المتسلسل -في المختبر تخصيب ال 3-6-4
 
كما هو موضح النبات  يف تخصيب الطلية مبستخلصات معّدة للعزل بعد امل Wilbrink-Nتستخدم صفائح وسط  

سطح  عنبكتريية الستعمرات امل زالأربعة أيام. تُ  دةمل درجة مئوية 27 – 25على حرارة  هاحضنبعد  3-6-3يف القسم 
املتسلسل التفاعل وتستخدم لتحليل  بالفوسفاتمنظم من حملول ملحي  اتلرت ملي 5–3ـ مقداربـ بالغسل الوسط

 Schaadالذي وصفه مع التخصيب البيولوجي  للبوليمرياز لتفاعل املتسلسلل). وهذا تعديل 9-3 (القسم للبوليمرياز
 ). 1995وآخرون (

 
 إليزااختبار  3-7
 
وآخرون،  Lópezمتوفرين جتاريًا ( X. fragariaeمبصلني مضادين لبكترييا  إليزا ص اختبارختصلقد مت التحقق من  

كشف يميكن أن  لكلونمتعددة اأجسام مضادة  استخدامب إليزااختبار ) أن 1994وآخرون ( Rowhani). وبّني 2005
أصناف البكترييا مل تتفاعل مع األجسام املضادة وأن  X. fragariaeبكترييا من سالالت ساللة  34على وجه التحديد 

حساسية أن  أفيدوقد . الفراولةأو غريها من البكترييا املعزولة من نباتات  X. fragariaeببكترييا وثيقة الصلة الذات 
 Civerolo؛ 1994وآخرون،  Rowhani/مليلرت (اتستعمر ة ملشكلم وحدة 105تبلغ  X. fragariaeلبكترييا  إليزااختبار 

 ). ب1997وآخرون، 
 
  X. fragariaeوساللة من غري بكترييا نقية  X. fragariaeتستخدم مستعلقات أعّدت من مستزرعات بكترييا و  
 حملول خمفف مناسب لكل مضاد مصلي متعدد بتعيني. ويوصى عيار جمهريإجيابية وسلبية يف كل طبق  شواهدك

 . الكلون
 
 غير المباشر إليزااختبار  3-7-1
 
مكّونة  وحدة X. fragariae )109بكترييا  ايخالإجيايب من مستعلق و  من كل عينة اختبار، اتلرت ميكرو  210 خيلط 

/مليلرت) اتستعمر مشكلة مل وحدة 109( X. fragariaeمن غري بكترييا سليب  يامستعلق خالو /مليلرت)، ملستعمرات
غرام  59.1(طالئي دارئ من  اتلرت ميكرو  210نظر أدناه) مع أسليمة،  فراولةمواد مستعلق من السليب ( شاهدوال

3CO2Na ،93.2 3 غرامNaHCO،  ّكبيبةكل  إىل  من العينة وخليط دارئ  لرتميكرو  200 ر) ويضافلرت واحد من املاء املقط 
 1.0سحق حوايل املواد النباتية السليب، يُ  شاهدلو أو ما يعادله).  )) Nunc1PolySorp(( جمهري عيارطبق  كبيباتمن  

ويضاف بالفوسفات  منظممن حملول ملحي  لرتملي 0.9يف  الفراولةمن ورقة أو سويق أو تاج من غرام من نسيج سليم 
 .دارئ طالئيمن  لرتملي 0.9
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-14بروتوكول التشخيص 

 منظممبحلول ملحي ثالث مرات مئوية طوال الليل. ويُغسل الطبق  اتدرج 4الطبق على حرارة  حضنجيري  
 ،)Tween 20 PBS-T-منظم بالفوسفات(حملول ملحي يف املائة  0.05تركيز  بنسبة  Tween 20على حيتويبالفوسفات 

 ،O2H12غرام فوسفات هيدروجني الصوديوم  2.0غرام كلوريد البوتاسيوم،  2.0كلوريد الصوديوم،   اتغرام 8(
4HPO2Na، 9.2  ،لرتميكرو  500فوسفات هيدروجني البوتاسيوم، Tween 20 قطّر، لرت واحد من املاء

ُ
 ،بعد الغسيلو ). امل

من ألبومني املصل البقري أو يف املائة  1حيتوي بالفوسفات  منظمدارئ مانع (حملول ملحي  من لرتميكرو  200يضاف 
 ساعة دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضنري احلختبار وجياال كبيباتمن   مسحوق احلليب اخلايل من الدسم) لكلٍّ 

 . PBS-Tمبحلول يغسل الطبق ثالث مرات و واحدة. 
 
صّنعة وفقاً  جيري 

ُ
يف  X. fragariaeيتكون من مصل مضاد لبكترييا حتضري حملول خمفف  إلرشادات الشركة امل

 دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضناختبار. وجيري احل كبيبةلكل   لرتميكرو  200ويضاف بالفوسفات منظم حملول ملحي 
املناسب من من احمللول املخفف  لرتميكرو  200ويضاف  .PBS-Tحلول مب من مث غسل الطبق ثالث مراتساعتني، ويُ 

يف   يف املائة 0.2ي بنسبة تركيز حيتوي على ألبومني املصل البقر  بالفوسفاتمنظم حملول ملحي  إىل لألنزمي قرتناملضاد امل
. PBS-T مبحلول غسل الطبق أربع مراتساعة واحدة، ويُ  دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضنجيري احلو . كبيبةكل  

) p-nitrophenylphosphate/مليلرت من ركيزة الفوسفاتاز القلوي (ملغ 1( من ركيزة معّدة حديثاً  لرتميكرو  200ويضاف 
درجة حرارة البيئة الطبق يف الظالم على  حضنوجيري  .اختبار كبيبةكل  إىل  من محض اهليدروكلوريك)  9.8 الدارئة،
 .اتنانومرت  405دقيقة، ويقرأ االمتصاص على  60و 30و 15 دةملاحمليطة 

 
 DASI-ELISAالمناعي المرتبط باألنزيم المقترن باستخدام األجسام المضادة  الفحص 3-7-2
 
من حملول خمفف مناسب من مصل مضاد لبكترييا  لرتميكرو  200 يضاف، ELISA-(DASI) فحصإلجراء  

fragariae X  للعيار اجملهري طبقنييف  كبيبةلكل  طالئي  ئيف دار )PolySorp )Nunc1(  .(ضنجيري احلو أو ما يعادله 
من  لرتميكرو  200. ويضاف PBS-Tمبحلول ثالث مرات  الكبيبتانساعات وتغسل  4 دةمل درجة مئوية 37 على حرارة

من   كبيبتنيكل  إىل  ) 1-7-3(القسم  غري املباشر ر إليزاإجيايب وسليب، كما وصف الختبا شاهدعينة منقوع األنسجة، و 
 ،PBS-Tمبحلول بعد غسل الطبقني ثالث مرات و مئوية طوال الليل.  اتدرج 4 على حرارة ضناحلكل طبق وجيري 

حيتوي على  منظم بالفوسفاتحملول ملحي  املضاد املرتافق لألنزمي يفمن حملول خمفف مناسب من  لرتميكرو  200يضاف 
ساعات. وبعد غسل  3 دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضنجيري احلو . كبيبةمن ألبومني املصل البقري لكل   يف املائة 0.2

/مليلرت ملغ 1( من ركيزة معّدة حديثاً  لرتميكرو  200يضاف  ،توين-بالفوسفاتنظم باحمللول امللحي املالطبقني أربع مرات 
اختبار.  كبيبةكل  إىل  من محض اهليدروكلوريك)  9.8 ) الدارئة،p-nitrophenylphosphateمن ركيزة الفوسفاتاز القلوي (

 نانومرت. 405قرأ االمتصاص على يُ دقيقة، و  60و 30و 15 دةملدرجة حرارة البيئة احمليطة يف الظالم على  ضناحلوجيري 
 
 إليزاتفسير نتائج اختبار  3-7-3
 

متوسط قراءة ×  2منقوع األنسجة أقل  انحتتوياللتني  كبيبتنيإذا كان متوسط قراءة االمتصاص لل اً سلبي إليزا يكون اختبار
 سليمة.  فراولة منقوع أنسجة انحتتوي تنيلالسليب ال شاهداليت كبيباالمتصاص ل
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 13-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

أكثر اللتني حتتويان منقوع األنسجة  كبيبتنيللكان متوسط قراءة االمتصاص   )1( إذا اً إجيابي إليزا يكون اختبارو  
متوسط قراءة كان )  2سليمة، ( فراولةمنقوع أنسجة السليب اللتني حتتويان  شاهدال كبيبيتلمتوسط قراءة االمتصاص ×  2

 السليب.  شاهدال كبيبيتلمتوسط قراءة االمتصاص ×  2من اإلجيايب أكثر  شاهداليت كبيبلاالمتصاص 
 
اإلجيايب إىل أن االختبار مل جيِر بشكل صحيح و/أو أن الكواشف  شاهدال كبيبيتل السلبية إليزاتشري نتائج اختبار  

 أو انتهت مدة صالحيتها.  فسدتقد 
 
غري حمدد.  سم مضادإىل حدوث تلوث أو ارتباط جل فتشري السليب شاهدال كبيبيتل اإلجيابية إليزانتائج اختبار  أما 
 مبدأ خمتلف. إىل ينبغي تكرار االختبار بأنسجة طازجة أو إجراء اختبار آخر يستند و 
 

 التألق المناعي 3-8
 
منظمة وقاية ) ويف نشرة De Boer )1990يف للنبات ترد إجراءات التألق املناعي لتحديد البكترييا املمرضة  

 X. fragariaeمضادة لبكترييا  الكلونناك ثالثة أمصال متعددة وه. )EPPO ،2009(أوروبا والبحر املتوسط  يفالنباتات 
 anti-rabbit املقرتنة) مت التحقق منها باستخدام غلوبينات املناعة إيزوتيوسيانات الُفلورِسنيِّ 1متوفرة جتاريًا (اجلدول 

)López  مكّونة  وحدة 104 –103اكتشاف األجسام املضادة يتيح التألق املناعي باستخدام هذه . و )2005وآخرون
 ).Mazzucchi ،1989و Calzolari( الفراولةيف أنسجة  X. fragariae/مليلرت لبكترييا ملستعمرات

 
 106( ومستعلقات خاليا 1 000: 1و 1:100و 1:10تتألف عينات االختبار من حملوالت منقوعات األنسجة بنسب 

سلبية يف  X. fragariaeغري بكترييا من إجيابية وساللة  X. fragariae/مليلرت) لساللة بكترييا ملستعمراتوحدة مكّونة 
 السلبية من مستخلصات أنسجة نبات سليم. الشواهدينبغي أن تتألف و ر. قطّ أو ماء مُ بالفوسفات منظم حملول ملحي 

 
من  ةفصلمن كبيباتلإجيابية وسلبية  شواهدختبار ومستعلقات االعينات من ) اً لرت ميكرو  20تضاف قسامات ( 

ة دمل يف األسيتونالشرائح نقع بأو بالتسخني الالهب باهلواء وتثبت ستحضرات جتفف املو . كبيباتالشرحية جمهر متعددة 
تدعو احلاجة إىل أن  حتت الصفر درجة مئوية 20 على حرارةتجفيف باهلواء. وميكن ختزين الشرائح اليتبعها دقائق  عشر

 يف املائة 10حيتوي بالفوسفات منظم يف حملول ملحي  X. fragariaeبكترييا األويل ل اجلسم املضادُخيفف و . إىل استعماهلا
عندما تكون  كافياً تلطيخًا   ينتجكفيل بأن   املضادللجسم  ويتم اختيار أدىن تركيزالدسم. من ايل اخلمن مسحوق احلليب 

من  للجسم املضادثنني ا خمففني حملولنييوصى باستخدام و . يلكل حقل جمهر  100هناك خاليا إجيابية يصل عددها إىل 
 حضنوجيري  كبيبةلكل  األويل  اجلسم املضادمن  اً لرت ميكرو  20يوضع و مع بكترييا أخرى.  تفاعالتاللكشف عن أجل ا

ُتشطف الشرائح و دقيقة.  60–30 دةمل درجة مئوية 37 على حرارةأو درجة حرارة البيئة احمليطة الشرائح يف غرفة رطبة على 
الثانوي  اجلسم املضادخيفف و دقائق.  ة عشردملنفسه  ئوتُغسل بغمرها يف الدار بالفوسفات منظم يف حملول ملحي 

املثلى  املخففة (تتفاوت نسبة احمللوالتبالفوسفات منظم يف حملول ملحي  قرتنةإيزوتيوسيانات الُفلورِسنيِّ املاملكون من 
درجة حرارة يف غرفة رطبة على  هاحضنالثانوي وجيري  باجلسم املضادالشرائح  كبيبات). تُغطى  200: 1و 20:1عادة بني 

ثّبت فف الشرائح باهلواء. تُـ الغسيل مث جتُ  مرحلةكرر تُ و دقيقة.  60–30 دةمل درجة مئوية 37 على حرارةأو البيئة احمليطة 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-14بروتوكول التشخيص 

) بالفوسفاتمنظم لول ملحي حممن  اتلرت يلم 10، رينمن الغليس اً مليلرت  90(رتكيب للسائل بسواتر على الشرحية نفسها 
جيري و . 1 000–500 بقوة تضخيممغمورة بالزيت وتشاهد الشرائح  ρ-phenylenediamine ملغ/مليلرت 1حيتوي على 

 ).2005وآخرون  Lópezرجعية (امل X. fragariaeخلاليا ساللة بكترييا  اً عّد اخلاليا اليت تتألق ويكون حجمها مشاهب
 
 تفسير نتائج التألق المناعي  3-8-1
 
 لبكترييا ةمنوذجي ةمورفولوجي صائصإذا لوحظت خاليا متألقة خضراء خب ا سلبيةً االختبار على عينة م تكون نتيجة 

X. fragariae   السلبية. الشواهد كبيباتعينة االختبار أو يف   كبيباتاإلجيابية، وليس يف   الشواهد كبيباتيف 
 
 ةمنوذجي ةمورفولوجي صائصإذا لوحظت خاليا متألقة خضراء خب ةإجيابي ااالختبار على عينة م نتيجة كونتو  

 السلبية. الشواهدوليس يف  ،العينة كبيباتاإلجيابية ويف   الشواهديف  X. fragariae لبكترييا
 
/مليلرت تعترب احلّد الفاصل للكشف الذي ميكن الركون إليه يف اختبار التألق املناعي، 103من خاليا  عةومبا أن جممو  

). وميكن اعتبار نتيجة اختبار De Boer ،1999( /مليلرت إجيابياً 103يعترب اختبار التألق املناعي لعينات خباليا أكثر من 
هذه احلالة، ينبغي إجراء مزيد من االختبارات أو إعادة  /مليلرت. ويف103التألق املناعي غري مؤكدة للعينات خباليا أقل من 

اإلجيايب  شاهدأخذ العينات. أما العينات اليت لديها أعداد كبرية من اخلاليا غري الكاملة أو ضعيفة التألق مقارنة بال
 . م املضادةاألجساأو مصدر آخر من مصادر  لألجسام املضادة خمتلفة فتحتاج إىل مزيد من التجارب مبحلوالت خمففة

 
املوصى حاليًا باستخدامها يف  Xanthomonas fragariae لبكترييا الكلونمتعددة األجسام املضادة  -1الجدول 

 اختبارات مصلية 
 †االستخدامات الموصى بها  المصدر

1Neogen Europe 
ساندويتش ثنائي األجسام املضادة  أو اختبار التألق املناعي باستخدام الكشف 
 المتصاص املناعي املرتبط باألنزمي ل

Plant Research 
International, Wageningen 

UR 
  التألق املناعي باستخدام الكشف

1Bioreba AG 
ساندويتش ثنائي األجسام املضادة  اختبارأو  التألق املناعي باستخدام الكشف

 المتصاص املناعي املرتبط باألنزميل
 ).2005وآخرون،  98CT-4-SMT ( )López-2252يف دراسة ألداء االختبارات يف مشروع مّوله االحتاد األورويب ( صالحيتهامت التحقق من  †
 

 للبوليميرازالتفاعل المتسلسل  3-9
 
اليت ترد يف هذا الربوتوكول التشخيصي، باستثناء اختبار  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلطرق ة مت التحقق من صح 

)، يف دراسة ألداء االختبارات موهلا 2004وآخرون ( Zimmerman وضعهالذي  املتداخل للبوليمريازاملتسلسل التفاعل 
التفاعل املتسلسل . وقد أفيد أن بروتوكوالت اختبار )2005، وآخرون SMT-4-CT98-2252 ()Lópezاالحتاد األورويب (
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 15-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

التقليدية  للبوليمريازسل التفاعل املتسلمرة، باملقارنة مع بروتوكوالت  100 حىتتزيد درجة احلساسية للبوليمرياز املتداخل 
)Roberts  ،وآخرونZimmerman  2004وآخرون.( 
 
بروتوكوالت استخالص احلمض النووي من عينات نباتات  صالحية) من 2005 وآخرون، López(وقد مت التحقق  

) كما أفيد أيضًا أن 1997( Poolerو Hartung) و1996وآخرون ( Poolerيف ( ةالوارداملتسلسل للبوليمرياز التفاعل 
 Amp Plant-N-REDExtractمن شركة للبوليمرياز لتفاعل املتسلسل ل )Sigma1(يستخدم عدة  بروتوكوًال معدالً 

 احلاملة لألعراضوراق غري األمناسب الستخالص احلمض النووي قبل تضخيمه لغرض اختبار عدد كبري من عينات 
)Stöger وRuppitsch ،2004 .( التفاعل املتسلسل تتوفر جمموعات جتارية أخرى الستخراج احلمض النووي واختبار و

)؛ ولكن مل 1996وآخرون  Robertsم بادئات أخرى (استخدبااملتسلسل للبوليمرياز التفاعل واختبار للبوليمرياز املتداخل 
 .)2005، وآخرون Lópezيتم التحقق من صحتها بعد (

  
 X. fragariaeيف الوقت احلقيقي للكشف عن بكترييا حّساسان  للبوليمرياز متسلسلتفاعل  اقد وصف اختبار و  

يف التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وميّيز ). 2008وآخرون،  Vandroemme؛ 2007وآخرون  Weller( الفراولةيف أنسجة 
 .X. arboricola pvوبكترييا X. fragariaeبني بكترييا  أيضاً  )2007(وآخرون  Weller وضعهالوقت احلقيقي الذي 

Fragariae . يف الوقت احلقيقي الذي وصفه املتسلسل للبوليمرياز التفاعل يستند وWeller  ىل بادئات إ )2007(وآخرون
 X. arboricolaكترييا ب اليت تتفرد هبا pepوجينة  X. fragariaeبكترييا  اليت تتفرد هبا gyrBضمن مناطق اجلينة  مصممة

pv. fragariae . يف الوقت احلقيقي الذي طوره للبوليمرياز التفاعل املتسلسل أماVandroemme 2008( وآخرون( ،
من  قواعدزوج  550ىل بادئات مصممة من الـ إيستند ف ات،من األمبليكون )bp(زوج قواعد  41الذي ينتج و 

هذه الطرق مفيدة للكشف عن مستويات وحيتمل أن تكون ). 1996وآخرون ( Pooler وصفها يتال اتاألمبليكون
 .احلاملة لألعراضغري  كامنة أوالصابات اإليف  X. fragariaeمنخفضة من بكترييا 

 
 استخالص الحمض النووي 3-9-1
 
 ةياحل اتلكائنلنووي المض احلاستخالص  املعّدلة لغاية ،DNeasy Plantمن شركة  )1Qiagen(ة وفّرت عدّ  
الحتاد األورويب ا حلقة ممول مننتائج خالل اختبار  )، أفضل2005وآخرون  Lopez( )مايكوبالزمااملفطورات (ب ةشبيهال
)SMT-4-CT98-2252 .( 
 
منقوعات من منقوع/ اً ميكرولرت  250 مقدارها ستخدم عينة اختبارت ،احلمض النووياستخالص من أجل  

النقاوة   فائق معقم أو ماءبالفوسفات منظم وحملول ملحي  ،سليمة أعّدت بشكل مشابه فراولةاألنسجة؛ ومادة نبات 
ئ دار  من لرتميكرو  250يضاف و إجيايب.  شاهدنقي ك X. fragariaeمن مستزرع بكترييا  ياسليب؛ ومستعلق خال شاهدك
، M Tris-HCI هيْدُروْكُلوريد-موالر تريس 1من  اً مليلرت  CTAB )50بروميد ترمييثيالمونيوم سيتيل من  مكون صستخالا

من بويل فينيل  اتغرام 5من كلوريد الصوديوم،  غرام EDTA ،40.9ثـَُنائي أمني ِمحض اخلليك الرباعي  من اً مليلرت  50
 4مليلرت) و 500، ماء مقطر حىت CTAB بروميد ترمييثيالمونيوم سيتيل من غرام PVP -40 ،12.5البريوليدون 

 على حرارة هحضنري مخس مرات، وجي رفققلبه بعرب خيلط املزيج و مليلرت)، ملغ/ A )100 -من ريبونوكلياز اتميكرولرت 



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-14بروتوكول التشخيص 

صّنعة حىت  10دة ملدرجة مئوية  65
ّ
 مرحلة استخراجدقائق مع خلطه أحيانًا عن طريق القلب. مث تتبع إرشادات الشركة امل

 .بالشطف احلمض النووي
 
على درجة  Tris-HCI هيْدُروْكُلوريد-تريس اتموالر ملي 10من  لرتميكرو  100لشطف احلمض النووي، يضاف  

دورة كحد أدىن  6 000ركزي بسرعة املطرد لدرجة مئوية) إىل العمود وخيضع ل 65حرارة  حىتمسبقًا  ة(ّمسّخن 9محوضة 
الطرد املركزي. يعّدل حملول  مرحلةوُتكرر ْكُلوريد هيْدُرو -تريسمن  أخرى لرتميكرو  100ضاف تو دة دقيقة واحدة. مل

خالت  اتموالر  5من  لرتميكرو  200ويضاف  EDTAبدارئ  لرتميكرو  300 ليبلغ مقدارًا إمجاليًا مناحلمض النووي 
ترتاوح  دةمل حتت الصفر درجة مئوية 20 على حرارة هحضنري وجي إيثانول مطلق. خيلط املزيج جيداً  لرتملي 1األمونيوم و

 يتم التخّلصمث دقائق.  10دة ملدورة  17 000ركزي بسرعة املطرد لخيضع ل ،ضنطوال الليل. وبعد احلو ساعة واحدة  بني
دة ملغرام  16 000ركزي بسرعة املطرد لإيثانول مطلق وختضع ل لرتملي 1من املادة الطافية وتغسل حبيبة احلمض النووي يف 

 80تركيز  من اإليثانول بنسبة لرتميكرو  500من املادة الطافية وتغسل حبيبة احلمض النووي يف  يتم التخلصو  دقائق. 5
من املادة الطافية بعد أن تكون احلبيبة  ويتم التخلص. دقائق 5دة ملغرام  16 000طرد املركزي بسرعة لوختضع ليف املائة 
 من املاء املقطّر واملعّقم.  اً لرت ميكرو  50تعّلق من جديد يف ف ،قد جّفت

 
 المزدوج  للبوليميرازالتفاعل المتسلسل  3-9-2
 
 ) Pooler )1997و Hartung بروتوكول 3-9-2-1
 
 من بكترييا عزلة 36و X. fragariaeمن بكترييا  عزلة 30هذا الربوتوكول يف دراسة تضمنت  ختصصجرى تأكيد  

X. campestris  ذات الصلة الوثيقة ببكترييا من البكترييا  صنفاً  19(متّثلX. fragariaeالزمة املبكترييا المن عزلة  62) و
التفاعل ن كّ قد مو ا). همجيع العزالت(يف  X. fragariae بكترييا مل يكّشف إّال عنو . الفراولة منعمومًا  تعزلاليت 

/مليلرت يف األنسجة النباتية ملستعمراتوحدة مكّونة  103حّد هذا الكشف إىل  متعدد الطبقات للبوليمرياز املتسلسل
)Pooler  ،؛ 1996وآخرونHartung وPooler 1997 .( 
 
 :هي )1996ن (يوآخر  Pooler وردت يفالثالث اليت جمموعات البادئات  

 
241A: 5′-GCCCGACGCGAGTTGAATC-3′ 

241B: 5′-GCCCGACGCGCTACAGAC TC-3′ 
245A: 5′-CGCGTGCCAGTGGAGATCC-3′ 
245B: 5′-CGCGTGCCAGAACTAGCAG-3′ 

295A: 5′-CGT TCC TGGCCGATT AATAG-3′ 
295B: 5′-CGCGTTCCT GCG TTTTTT CG-3 

 
 دارئ حملول من ميكرولرت 2.5على  من خالئط تفاعل حتتوي اً لرت ميكرو  25يف  للبوليمرياز التفاعل املتسلسل ينّفذ 
)1PerkinElmer(  حيتوي)ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص  اتلرت ميكرو  5يوم)، ز من كلوريد املغني اً مليموالر  15
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 17-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

من بوليمرياز  اتلرت ميكرو  5 رت) من كل من البادئات الستة،ميكروم 0.4( لرتميكرو  2) مليموالر 1( (dNTP)األكسجني 
تفعيل  مرحلةأما بارامرتات التدوير فهي  .من عينة احلمض النووي لرتميكرو  5و Taq للمستحرة املائية احلمض النووي

درجة  57دة دقيقة وحدة، وملدرجة مئوية  95 على حرارةدورة  35دقيقة؛ تليها  15دة ملدرجة مئوية  95 على حرارةأولية 
 7دة ملدرجة مئوية  72 على حرارة�ائية  استطالة مرحلة، و دقيقة واحدةدة ملدرجة مئوية  72دة دقيقة واحدة وملمئوية 

 0.5يف  األجاروزمن هالم يف املائة  1.5برحالن كهربائي هالمي من  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلدقائق. وحتلل منتجات 
 ). TAE )EPPO ،2006اخلليك  رباعي اإليثيلينديامني ثالثي أسيتات محض دارئ ×
 
زوج  615و 550و 300هي ف X fragariaeاحملددة لبكترييا  للبوليمرياز تسلسلالتفاعل املم أمبليكونات احجأما أ 

زوج  300يكون هناك شريط حبجم و ). Pooler 1997و Hartung؛ 1996وآخرون،  Poolerكما وصفت سابقًا (  قواعد
 550حبجم (لكن الشريطني اآلخرين  ،X fragariaeعادة عندما تكون املستخلصات من نباتات مصابة ببكترييا  قواعد

 قد يظهران أحياناً. )زوج قواعد 615و
 
تقليدي، باستخدام اإلجراء املوضح ال التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف 245Bو 245Aميكن استخدام البادئتني و  

 .زوج قواعد 300 هأمبليكون حجمفينتج أعاله، 
 
 للبوليميراز المتداخل التفاعل المتسلسل  3-9-3
 
) باستخدام Zimmerman2005 (و Moltmannالذي وصفه  للبوليمرياز املتداخلالتفاعل املتسلسل يوصى ب 

يف نباتات  X. fragariae) لتشخيص بكترييا 2004وآخرون ( Zimmerman) و1996وآخرون ( Pooler وضعهابادئات 
ويوفّر خضراء). نباتات و  frigoفرجيو ألعراض (نباتات لغري حاملة  فراولةألعراض وكذلك الختبار نباتات لحاملة  فراولة

 ) طريقة بديلة للتأكد. 1996وآخرون ( Robertsالذي وصفه  للبوليمرياز املتداخلالتفاعل املتسلسل 
 
 ) Zimmerman )2005و Moltmannبروتوكول  3-9-3-1
 
من  عزلة 30، وX. fragariaeمن بكترييا  عزلة 14هذا الربوتوكول يف دراسة تضمنت  ختصصجرى تأكيد  

من  عزلة 17) وX. fragariaeذات الصلة الوثيقة ببكترييا أصناف البكترييا من  14(متّثل  X. campestris بكترييا
التحقق من ) بPooler )1997و Hartung قام . وباإلضافة إىل ذلك،الفراولةبكترييا غري حمددة اهلوية مرتبطة بأوراق 

قد طّبق و اليت اختربت.  العزالت). ومل تالحظ تفاعالت مع 1-2-9-3جمموعة البادئات اخلارجية (القسم  ختصص
املستوردة  الفراولةونباتات  الفراولةبنجاح يف اختبار عينات مجعت خالل مسح لنباتات  هذاللبوليمرياز  التفاعل املتسلسل

)Moltmann وZimmerman، 2005.(  محض نووي لكل تفاعل  ِفيمتوغرام 200قد مّكن هذا الربوتوكول الكشف عن و
 ).2004 وآخرون، Zimmerman(مرة  100 مقداربـالتقليدي  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلوكان حساساً أكثر من 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-14بروتوكول التشخيص 

فوسفات  دارئموالر  0.01من  اً مليلرت  20–10) يف اً غرام 70–30وراق وسويقات وتيجان (ألأنسجة  حضنجيري  
يستخلص احلمض و طوال الليل. درجة حرارة البيئة احمليطة ) لكل غرام من األنسجة على 7.2 درجة محوضةالصوديوم (

  ).2004وآخرون ( Zimmermanكما وصفه   واملتداخلاملفرد  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلالنووي وحيلل عن طريق 
 
 البادئات هي: 
 

245A: 5′-CGCGTGCCAGTGGAGATCC-3′  
245B: 5′-CGCGTGCCAGAACTAGCAG-3′  

245.5: 5′-GGTCCAGTGGAGATCCTGTG-3′  
245.267: 5′-GTTTTCGTTACGCTGAGTACTG-3′  

 
للبوليمرياز التفاعل املتسلسل من خالئط تفاعل حتتوي دارئ  اً لرت ميكرو  25يف  للبوليمرياز التفاعل املتسلسل نّفذي 
موالر ملي Nonidet P-40، 2.5من يف املائة  0.08من كلوريد البوتاسيوم،  اموالر ملي Tris-HCl ،50موالر من ملي 10(

 2.0و ،dNTPمليموالر من كل ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني  2.0، و)2MgCl(من كلوريد املغنيزيوم 
. أما بارامرتات التدوير فهي Taq للمستحرة املائية من بوليمرياز احلمض النووي لرتميكرو  0.5بادئة و كل  ميكرومرت من

 على حرارةدورة  35دقائق؛ تليها  4دة ملدرجة مئوية  94 على حرارة denaturationإزالة للخواص الطبيعية  مرحلة
 مرحلةدة دقيقة واحدة، و ملدرجة مئوية  72و ،دة دقيقة واحدةملدرجة مئوية  68دة دقيقة وحدة، وملدرجة مئوية  94

بعد ف، للبوليمرياز املتداخللتفاعل املتسلسل إىل اما بالنسبة أدقائق.  7دة ملدرجة مئوية  72 حرارةعلى �ائية  استطالة
لتفاعل املتسلسل لمن أول منتج  لرتميكرو  1)، يستخدم B245و A245اجلولة األوىل ( يتتضخيم احلمض النووي ببادئ

تستخدم بارامرتات التدوير ذاهتا باستثناء و  .245.267و 245.5 كقالب يف تفاعل ثان مع البادئتني الداخليتنيللبوليمرياز  
التفاعل املتسلسل منتجات  وحتلل 245.267و 245.5مئوية للبادئتني الداخليتني  درجة 62هي لدين فدرجة حرارة الت

 ثالثي أسيتات محض دارئ × 0.5يف  األجاروزمن هالم يف املائة  1.2برحالن كهربائي هالمي من  للبوليمرياز
 .TAEاخلليك  رباعي اإليثيلينديامني

 
يف اجلولة  زوج قواعد X fragariae 300احملددة لبكترييا  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلم أمبليكونات احجأتبلغ  

التفاعل املتسلسل يف  زوج قواعد 286، وB245و A245باستخدام البادئتني للبوليمرياز  لتفاعل املتسلسلاألوىل ل
. ومع وجود كميات مرتفعة من النموذج، ميكن جلزء ثان 245.267و 245.5البادئتني  باستخداماملتداخل للبوليمرياز 

 .أن يتضخم أحيانا تقريباً  زوج قواعد 650يبلغ حجمه 
  
 ) 1996وآخرون ( Robertsبروتوكول  3-9-3-2
 
من بكترييا  عزلة 17و X. fragariaeمن بكترييا  عزلة 30هذا الربوتوكول يف دراسة تضمنت  ختصصجرى تأكيد  

X. campestris  ذات الصلة الوثيقة ببكترييا أصناف من البكترييا من  16(متّثلX. fragariaeمن أصناف  عزالت 9) و
 غري  xanthomonadsبكترييا مستصفرة 

ُ
قد و اليت اختربت.  العزالتمل تالحظ تفاعالت مع و . الفراولةعزولة من املمّرضة امل
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 19-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

تقريبًا يف  X. fragariaeخلية من خاليا بكترييا  18هذا الكشف عن  املدمج للبوليمرياز التفاعل املتسلسلمّكن 
 ).1996وآخرون  Robertsاألنسجة النباتية (

 
 هي: 1996وآخرون  Roberts كما وصفها  ه املتداخلةالبادئات شب

 
XF9: 5′-TGGGCCATGCCGGTGGAACTGTGTGG-3′  

XF11: 5′-TACCCAGCCGTCGCAGACGACCGG-3′  
XF12: 5′-TCCCAGCAACCCAGATCCG-3′  

 
للبوليمرياز التفاعل املتسلسل من خالئط تفاعل حتتوي دارئ  اً لرت ميكرو  25يف  للبوليمريازالتفاعل املتسلسل  ينفذ 
 2.0و )2MgCl موالر من كلوريد املغنيزيومملي 5.1من كلوريد البوتاسيوم،  اً موالر ملي HCl-Tris ،50من  اتموالر ملي 10(

 لرتميكرو  0.5و ،ميكرومرت من كل بادئة 0.2، وdNTPمن كل ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني  مليموالر
إزالة للخواص الطبيعية  مرحلة. أما بارامرتات التدوير فهي Taq للمستحرة املائية من بوليمرياز احلمض النووي

denaturation  ثانية،  30دة ملدرجة مئوية  95 على حرارةدورة  30دة دقيقتني؛ تليها ملدرجة مئوية  95 على حرارةأولية
درجة مئوية  72 على حرارة�ائية  استطالة مرحلةو  ؛ثانية 45دة دقيقة ملدرجة مئوية  72و ثانية، 30 دةملمئوية درجة  65و
اجلولة  يتبعد تضخيم احلمض النووي ببادئف، املتداخل شبه للبوليمريازلتفاعل املتسلسل إىل ادقائق. أما بالنسبة  5دة مل

مع  ثانٍ  تفاعليف  نموذجك  املتسلسل للبوليمريازلتفاعل لمن أول منتج  اتلرت ميكرو  3ستخدم ت)، XF1و XF9األوىل (
. درجة مئوية 58 حيث تبلغلدين حرارة التتستخدم بارامرتات التدوير ذاهتا باستثناء درجة و  .XF12و XF9البادئتني 

 دارئ × 0.5يف  األجاروزمن يف املائة  1.5برحالن كهربائي هالمي من املتسلسل للبوليمرياز التفاعل حتلل منتجات و 
 .TAEاخلليك  رباعي اإليثيلينديامني ثالثي أسيتات محض

 
 زوج قواعد لدى 537لتفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف ا X. fragariaeلبكترييا  يبلغ حجم األمبليكونات احملددة 

شبه  املتسلسل للبوليمرياز تفاعلزوج قواعد يف ال 458و، XF11و XF9اجلولة األوىل للتفاعل باستخدام البادئتني 
 .XF12و XF9تداخل باستخدام البادئتني امل
 
 في الوقت الحقيقي التفاعل المتسلسل للبوليميراز   3-9-4
 
 )2007( وآخرون Weller بروتوكول 3-9-4-1
 
  عزلة 24و X. fragariaeمن بكترييا  عزالت ت عشرهذا الربوتوكول يف دراسة تضمن ختصصجرى تأكيد  

ذات الصلة الوثيقة ببكترييا أصناف البكترييا من  17و اً نوع 12(متّثل  Xanthomonas بكترييا مستصفرة من أصناف
X. fragariae(.  بكترييا غري كتشف يمل وX. fragariae  يف)للبوليمرياز سلسل التفاعل املتقد مّكن و مجيعها).  العزالت

). وقد قام 2007وآخرون  Weller( من األوراق/مليلرت لكل قرص ملستعمرات وحدة مكّونة 103الكشف عن  ا منهذ
اخلربة التشخيصية وبيانات التحقق متاحة على قاعدة بيانات  ؛خمترب يف هولندا مبزيد من التحقق من صحة هذا الربوتوكول

 ).http://dc.eppo.int/validationlist.phpنظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط (مل
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-14بروتوكول التشخيص 

 
 5بشكل ترابطي عند الطرف رقم ' ةمو وسم ،TaqManومسبار  ،gyrBجينة  سالسلىل إاملستندة  ،البادئاتإن  

خرب 
ُ
َخّمّد  '3وعند الطرف رقم  JOEبالصبغ امل

ُ
 هي:و  ،TAMRAبالصبغ امل

 
Xf gyrB-F: 5'-CCG CAG CGA CGC TGA TC -3' 

Xf gyrB-R: 5'-ACG CCC ATT GGC AAC ACT TGA-3' 
Xf gyrB-P: 5'-TCC GCA GGC ACA TGG GCG AAG AAT TC-3' 

 
إىل خليط تفاعل حيتوي  نموذجالمن احلمض النووي  اتلرت ميكرو  4بإضافة  للبوليمرياز التفاعل املتسلسل ينفذ 

ميكرومرت من كل  200، واملغنيزيومموالر من كلوريد ملي 5.5، و)A TaqMan )Applied Biosystems1دارئ  x 1على 
نانومرت  100 مسبارو  نانومرت لكل بادئة، 300، و)dNTP )Promega1ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني 

). أما بارامرتات Applied Biosystems(النظم  AmpliTaq Gold النووي مضاحل بوليمريازوحدة من إنزمي  0.63و
 ،درجة مئوية 95 على حرارةدقيقة  15درجة مئوية وبعد ذلك  50 على حرارةتفعيل أولية من دقيقتني  مرحلةالتدوير فهي 

 درجة مئوية. 60 على حرارةدرجة مئوية ودقيقة واحدة  95 على حرارةثوان  10دورة من  40تليها 
 
 التفاعل المتسلسل للبوليميرازتفسير نتائج   3-9-5
 
  التقليديللبوليميراز  التفاعل المتسلسل 3-9-5-1
 
كتشف أي من األمبليكونات اخلاصة ببكترييا إذا مل يُ  ةسلبيللبوليمرياز  التفاعل املتسلسل نتيجة عتربت 

X. fragariae  اإلجيابية مجيعها.  الشواهديف األمبليكونات كشف عن ي فيما السلبية الشواهدمن احلجم املتوقع للعينات و 
 
إذا كشف عن أمبليكون واحد على األقل خاص ببكترييا  ةإجيابيللبوليمرياز التفاعل املتسلسل  نتيجة عتربت 

X. fragariae  السلبية.  الشواهدمن أي من انطالقاً من احلجم املتوقع، شريطة أال يكون قد ُضّخم 
 
 شاهدمت احلصول على األمبليكون املتوقع من ال ما إذا إىل الكبح للبوليمريازالتفاعل املتسلسل  تعرضيف قد يشتبه  

إجيابية مع  شواهدنتائج سلبية من احلصول على فيما يتم يف املاء  X. fragariae اإلجيايب الذي حيتوي على بكترييا
 10:1 مبحلوالت خمففة بنسبللبوليمرياز التفاعل املتسلسل يوصى بتكرار و يف مستخلص نبايت.  X. fragariae بكترييا

 للمستخلص أو تكرار استخالص احلمض النووي. 1 000: 1و 100:1و
 
 الحقيقيفي الوقت للبوليميراز  لتفاعل المتسلسلا  3-9-5-2
 
 إال إذا:مثبت الصالحية يف الوقت احلقيقي املتسلسل للبوليمرياز التفاعل ال يعترب  
 

مرض. شاهدأنتج ال -
ُ
 اإلجيايب منحىن تضخيم بواسطة البادئات اخلاصة بامل

التضخيم  شاهداالستخالص السليب و  شاهد) مع 40الدورة تبلغ  حد مل يشاهد أي منحىن تضخيم (أي أن قيمة -
 السليب.
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 21-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

السليب (يف حال استخدم)  شاهدينبغي أن ينتج ال ،COX لـ الداخلي الشاهديف حال استخدمت بادئات  
اإلجيايب وكل عينة من عينات االختبار منحىن تضخيم. ويشري إخفاق العينات يف إنتاج منحىن تضخيم مع  شاهدوال

مل يدرج يف مزيج  احلمض النوويأو أن  تفشل قد احلمض النووي عملية استخالص أن ،الداخلي، مثالً  الشاهدبادئات 
قد  اةموجودة يف احلمض النووي املستخلص أو أن محض النو املتسلسل للبوليمرياز لتفاعل مركبات كاحبة لالتفاعل أو أن 

 فسد. 
 
الدورة يف كل خمترب لدى حد وتعترب عينة ما إجيابية إذا أنتجت منحىن تضخيم منوذجيا. وينبغي التحقق من قيمة  

 تنفيذ االختبار أول مرة.
 
 لالختبارات الجزيئية الشواهد 3-9-6
 
 نوع االختبار املستخدم ودرجة اليقني  حبسب-مالئمة  شواهد، ينبغي تناول االختبار ؤخذ بنتيجةيلكي  

بالنسبة و  عزل محض النواة وتضخيمه لآلفة املستهدفة أو محض النواة املستهدف. سالسللكل سلسلة من  -املطلوبة 
 شاهد إجيايب حلمض النواة ، يتألف احلد األدىن من الشواهد واجبة االستخدام منىل التفاعل املتسلسل للبوليمريازإ

 ).وشاهد سليب للتضخيم (ال شاهد منوذجوشاهد داخلي 
 
  مكان اختبار العينات.عن  بعيد كانجيابية يف ماإل الشواهدينبغي أن جتّهز و  
 
. التفاعل املتسلسل للبوليمريازلرصد كفاءة التضخيم ب شاهدُيستخدم هذا ال. لحمض النواةاإليجابي  شاهدال 

 اصطناعي (مثًال، منتج مستنسخ شاهدن) أو محض نووي كامل اجلينوم أو (خمزّ  ُمعّد مسبقاً  اةاستخدام محض نو  جيوز
وحدة  104–106( X. fragariaeيوصى هلذا الربوتوكول تعليق مستزرع نقي خلاليا بكترييا و ). للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز

 .اةإجيايب حلمض النو  شاهد/مليلرت) كمكّونة ملستعمرات
 
احلقيقي، ينبغي أن يف الوقت  التفاعلالتقليدي و بالنسبة إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز الداخلي  شاهدال 

 حلمض النووي الرييبجينة ا) أو 2000وآخرون،  COX )Wellerكمثل   للشؤون الوراثية يتضمن الربوتوكول جينة تدبري
) 2012وآخرون،  Mafra( GADPHسفات و ) أو هيدروجنازغليسرالدهايد الف1991وآخرون  16S )Weisberg املرسال

 عوامل كاحبةبسبب إخفاق استخالص احلمض النووي أو تدهوره أو وجود  كاذبة  الستبعاد احتمال ظهور نتائج سلبية
  .لتفاعل املتسلسل للبوليمريازل
  
التقليدي املتسلسل للبوليمرياز لتفاعل ضروري ل شاهدهذا ال) شاهد نموذج بدونالتضخيم السلبي ( شاهد 
النامجة عن التلوث خالل إعداد خليط التفاعل.  كاذبةيف الوقت احلقيقي بغية استبعاد النتائج اإلجيابية الالتفاعل و 

 الذي كان قد استعمل إلعداد خليط التفاعل املتسلسل للبوليمرياز لتفاعل ل الصاحلويضاف يف مرحلة التضخيم املاء 
 للفوسفات معّقم يف مرحلة التضخيم.  دارئأو يضاف حملول 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 22-14بروتوكول التشخيص 

 النواة املستهدف بالكمية واجلودة إتاحة محضلضمان  شاهديستخدم هذا ال االستخالص اإليجابي. شاهد 
. ويستخلص احلمض النووي من أنسجة العائل املصابة أو من أنسجة املتسلسل للبوليمريازالتفاعل للتضخيم ب تنيكافيال

الذي يعترب حّد الكشف الذي ينص عليه  بكميات تناهز املستوى فيها الفريوس املستهدف انغرزنباتية سليمة 
 وتوكول. الرب 
 
األوراق املستخدمة لكل نبتة الستخالص احلمض  أنسجةشر كمية اإلجيايب تقريبًا عُ  شاهدال تبلغ كمية وينبغي أن 

 وحدة مكّونة 106 غزرت فيهامبنقوعات أنسجة  ،استخالص إجيابية شواهدالنووي. ويوصى هلذا الربوتوكول ك
 مرجعية. X. fragariae/مليلرت من ساللة بكترييا ملستعمرات

 
 شاهدذ من الا، ينبغي احلرص على اجتناب التلوث الناجم عن رذاملتسلسل للبوليمرياز إىل التفاعل وبالنسبة 

األمر ذلك،  ي). وعندما يقتضللبوليمرياز املتداخلاملتسلسل  إىل التفاعلاإلجيايب أو من عينات إجيابية (خاصة بالنسبة 
اإلجيايب املستخدم يف املخترب حبيث متكن مقارنة السلسلة بسهولة مع السالسل اليت يتم  شاهدينبغي أن ُيسلسل ال

من ذلك، ميكن تشكيل  ذات احلجم الصحيح. وبدالً املتسلسل للبوليمرياز التفاعل احلصول عليها من أمبليكونات 
ذات املتسلسل للبوليمرياز التفاعل إجيابية اصطناعية ذات سلسلة معروفة ميكن أن تقاَرن بدورها بأمبليكونات  شواهد

 احلجم الصحيح.
 
لرصد التلوث خالل استخالص احلمض النووي و/أو رد  شاهديستخدم هذا ال االستخالص السلبي شاهد 

محضاً نووياً استخلص من أنسجة العائل غري املصابة ومت تضخيمه  شاهدالفعل املتبادل مع نسيج العائل. ويضم ال
اختربت سابقاً على أ�ا سلبية. وينصح باستخدام  X. fragariaeلبكترييا  مستخلصمنقوع  عن نسيج عينة الحقا، أو

 متعددة حني يتوقع أن تكون هناك أعداد كبرية من العينات اإلجيابية. شواهد
 
 تحديد الهوية -4
 
من تقنيات الكشف الثالث: احلد األدىن ملتطلبات حتديد اهلوية هو عزل البكترييا وحتقيق نتيجة إجيابية من كل  
أجسام مضادة ) باستخدام 8-3 ) أو التألق املناعي (القسم7-3(القسم  DAS-ELISAغري املباشر و إليزا) اختبار 1(

) اختبار القدرة اإلمراضية عن طريق تلقيح عوائل 3)؛ (9-3(القسم  املتسلسل للبوليمريازالتفاعل ) 2؛ (الكلون أحادية
) لتثبيت 4ميكن إجراء اختبارات إضافية (القسم و ). 6-3و 4-4(القسمان  Kochالستيفاء متطلبات فرضيات  الفراولة

 اإلجيابية والسلبية يف االختبارات مجيعها. الشواهدوينبغي تضمني  خصائص الساللة املوجودة.
 
ينبغي عزل الكائن  ،أويل مسح، وبعد إجراء اختبار احلاملة لألعراضالكامنة أو النباتات غري  اتيف حالة اإلصاب 

 .Kochاستيفاء فرضيات املستزرع النقي و على املمرض وتأكيد هويته، مبا يف ذلك عن طريق اختبار القدرة اإلمراضية 
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 23-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 يولوجية والبيوكيميائية ز االختبارات الفي 4-1
 
 .xanthomonadsالبكترييا املستصفرة مجيع أصناف  تشرتك فيهاائص استزراع خبص X. fragariae ياري بكت تتسم 
النرتات غرب خمفضة واختبار و  .على شكل قضبان هوائية بزائدة قطبية واحدة شبيهة بالسوط ، وتكوناخلاليا سلبية الغرامف

؛ Bradbury ،1984؛ Bradbury ،1977يستخدم كمصدر وحيد للكربون والنيرتوجني ( الكاتاالز إجيايب واَألسباراجني ال
Schaad املستعمرات خماطية وحمدبة والمعة على وسطي و إنتاج ضعيف لألمحاض من الكربوهيدرات. و ). 2001 وآخرون
YPGA وWilbrink-N )Dye ،1962 ؛van den Mooter وSwings 1990 ؛Swings ؛ 1993آخرون وSchaad 
سلبية الغرام على شكل البسهولة عن غريها من األجناس اهلوائية  xanthomonads متييز أنواعميكن و ). 2001وآخرون،

 Schaadكما وصفها   ،2قضيب وغريها من البكترييا املصطبغة باللون األصفر حسب اخلصائص املبينة يف اجلدول 
 .)2001( وآخرون،

 
ْسَتْصِفَرة بكتريياالاخلصائص النمطية الظاهرية لتمييز    -2 الجدول

ُ
 الزَّائَِفةبكترييا العن  Xanthomonas امل

Pseudomonas والبكترييا املصطبغة الصفراء Flavobacterium  بكتريياو Pantoea (Schaad 2001 ،وآخرون( 

Pantoea  البكتيريا المصطبغة البكتيريا الزَّائَِفة  البكتيريا الُمْسَتْصِفَرة الخصائص   ابكتيري

 ،1 من أكثر ، قطيب Flagellation 1 األسواط
  قطبية

  اَألْهداب ُحميِطيَّةُ  ال شيء 

  ال ال  ال  نعم  Xanthomonadin الصباغ األصفر
 ال  ال  متغري  ال  Fluorescence التألق

 ال  ال  متغري  نعم   ليفان من السكروز

 ال  ال  ال  نعم  من السيستني S2H محض الكربيتيك

 سليب  إجيايب  متغري  سليب أو ضعيف  Oxidase أوكسيديز
 نعم  ال  ال  ال   ختمري

ثالثي  املائة كلوريديف  0.1 منو على
 ) TTC( ترتازوليوم فينيل

 نعم  نعم  نعم  ال 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 24-14بروتوكول التشخيص 

  Xanthomonas fragariae رجعية لبكترييااملسالالت ال -3الجدول 

 المصدر  الساللة

ATCC 33239  األمريكية، ماناساس، فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية تزرعةجمموعة األنواع املس 

CFBP 2510 اجملموعة الفرنسية للبكترييا املمرضة للنبات، املعهد الوطين للبحوث الزراعية، أجنيه، فرنسا  

ICMP 5715  اجملموعة الدولية للكائنات اجملهرية من النبات، أوكالند، نيوزيلندا  

BCCM/LMG 
708 

/ جمموعة خمترب علم األحياء الدقيقة وعلم الوراثة اجملموعة البلجيكية للكائنات اجملهرية املنسقة
 امليكروبية، غينت، بلجيكا 

NCPPB 1469 
اجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة ألمراض النبات، خمترب العلوم املركزي، يورك، اململكة املتحدة؛ 

 ة النباتات فاغينينغن، هولندا.من دائرة محاي املستزرعاتجمموعة 

NCPPB 1822 
اجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة ألمراض النبات، خمترب العلوم املركزي، يورك، اململكة املتحدة؛ 

 من دائرة محاية النباتات فاغينينغن، هولندا.املستزرعات جمموعة 
  
 املستصـــــفرة بكترييـــــاالأنـــــواع عـــــن  X. fragariae رد معظـــــم اخلصـــــائص ذات الصـــــلة أو املفيـــــدة لتمييـــــز بكترييـــــاتـــــ 

Xanthomonas األخرى )Schaad ؛ 2001 ،وآخرونJanse ؛ 2001،وآخرونEPPO ،2006 4 يف اجلدول . 
 

 Xanthomonasبكترييـا العـن جمموعــة  Xanthomonas fragariae اختبـارات تشخيصـية لتمييــز بكترييـا -4الجدول 
campestris  بكترييا الجمموعة وXanthomonas arboricola pv. Fragariae 

 .X. fragariae X. campestris X. arboricola pv االختبار 
fragariae. 

 غري حمدد + – درجة مئوية 35 على حرارةالنمو 
 + + – كلوريد الصوديوميف املائة   2 النمو على

 + + – التحلل املائي لإلسكولني
 + تفاعل متفاوت + تسييل اجليالتني

 غري حمدد + – هضم الربوتني
 + تفاعل متفاوت + التحلل املائي للنشا

 – – – إنتاج اليورياز
       محض من:

 غري حمدد + – Arabinoseاألرابينوز 
 + + – Galactose الغاالكتوز
 غري حمدد + – Trehaloseالرتيهالوز 

 + + – Cellobioseالسيلوبيوز 
 ).2006( منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسطو  2001وآخرون، Janse املصدر:
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 25-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 
ميكــــن أن جيــــري حتديــــد اخلصــــائص البيوكيميائيــــة للســــالالت باســــتخدام نظــــم جتاريــــة وميكــــن حتديــــد هويــــة بكترييــــا  

fragariae X  بالتنميط على الصفائح الشريطيةNE 20API  وCH 50 API)bioMérieux1( )EPPO ،2006.( 
 
 تعلقات مـــن اختبــــار مســـينبغــــي اتبـــاع تعليمـــات الشـــركة املصــــّنعة إلعـــداد  ، NE 20API 1الشـــريطية للصـــفائح 

 على حرارة ضنوجيري احل .وتُلقح الشرائح الشريطية Wilbrink-Nومستزرعات ساللة مرجعية على وسط  ساعة 48عمره 
 ســـــاعة للنشـــــاط األنزميـــــي والقـــــراءة  48تقـــــارن القـــــراءة بعـــــد و  .ســـــاعة 96و 48درجــــة مئويـــــة وتكـــــون القـــــراءة بعـــــد  25-26

 ).5اجلدول ( X. fragariaeبكترييا املميزة لصائص اخلساعة لالستفادة من الركيزة مع  96بعد 
 



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 26-14بروتوكول التشخيص 

  API 20 NE يف شرائط Xanthomonas fragariae تفاعالت بكترييا   -5الجدول 
 †) ساعة 96أو  48 بعد( التفاعل االختبار

 – ختمري اجللوكوز

 – Arginine األرجينني

 – Urease اليورياز

 + Esculin اإلسكولني

 )ضعيف(+  اجليالتني
 + ج β - D -الباراِنرتوِفِنيل

 PNPG االكتوبريانوسيديز
Para-nitrophenyl-β-D-galactopyranosiDASe 

(PNPG) 
 :متثل

 

 + اجللوكوز

 – Arabinose األرابينوز

 + Mannose املانوز

 – Mannitol املانيتول

 N -اجللوكوزامني أسيتيل
N-acetyl glucosamine 

+ 

 – Maltoseاملالتوز 

 – Gluconate الغلوكونات

 – Caprate الكابرات

 – Adipate األديبات

 + Malate املاالت

 – Citrate السيرتات

 – Phenyl acetate الفينيل اسيتات
 
 ).2005 وآخرون، López(مت اختبارها  X. fragariae بكتريياسالالت من يف املائة  90 بنيتفاعالت مشرتكة  †

 
يف حملـول ملحـي  0.1= نـانومرت600ضـوئية  بكثافـةتعلقات خاليـا بكترييـة مسـعـّد ت ،CH 50 APIللصـفائح الشـريطية  

؛ 4PO2H4NHغـرام مـن  5.0(عـّدل امل Cمليلـرت مـن وسـط  20. ويضاف مليلـرت واحـد مـن املسـتعلق إىل منظم بالفوسفات
ن كلوريــد مــ اتغرامــ 5 ؛4MgSOيــوم ز ســلفات املغنيغــرام مــن  2.0؛ 4HPO2Kمــن فوســفات ثنائيــة البوتاســيوم  اتغرامــ 5.0

يف  bromothymol blue )0.2مـن الربوموثيمـول األزرق  اً مليلـرت  70مـرية؛ اخلغرام واحـد مـن مسـتخلص ؛ NaCl الصوديوم
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 27-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

ينبغـــي اتبـــاع إرشـــادات الشـــركة املصـــنعة لتلقـــيح و). Dye ،1962( )6.8لـــرت واحـــد مـــن املـــاء املقطـــر؛ درجـــة محوضـــة  )؛املائـــة
القـراءة بعـد يـومني وثالثـة تـتم و درجـة مئويـة يف ظـروف يتـوفر فيهـا اهلـواء  25 علـى حـرارة ضـنالشـريطية. وجيـري احل ائحالشر 

  ).6(اجلدول  ضناحل بعد فرتة كبيباتالوستة أيام. وتالحظ االستفادة من الكربوهيدرات املختلفة بتكّون لون أصفر يف 
  

 API 50 CH لصفائح الشريطيةا يف Xanthomonas fragariae تفاعالت بكترييا - 6 الجدول

 ستة أيام) (بعدالتفاعل  † االختبار

 متفاوت D-Arabinose أرابينوز – د

 + Galactose الغاالكتوز

 + D-Glucose اجللوكوز-د

 + D-Fructose الفركتوز -د

 + D-Mannose املانوز -د

 N -أسيتيل اجللوكوزامني
N-acetyl glucosamine 

+ 

 + Esculin اإلسكولني

 + Sucrose السكروز

 + Trehalose الرتيهالوز

 + D-Lyxosa ليكسوزا–د 

 + L-Fucose فكوز–لـ 
 )2005وآخرون،  CHAPI 50  )Lópezالشريطية اختبار الصفائح  يفمن السكريات املتبقية  X. fragariaeال تستفيد بكترييا † 

 
  FAMEعن طريق استرات ميثيل األحماض الدهنيةتحديد الخصائص  4-1-1
 
اسرتات ميثيل األمحاض الدهنية املرتبطة باألغشية السيتوبالزمية واخلارجية للبكترييا السلبية الغرام مفيدة لتحديد  

) أمحاض دهنية حمددة ميكن استخدامها للتنبؤ 2001(وآخرين  Dickstein). وترد يف Sasser ،1990اهلوية البكتريية (
جبنس البكترييا السلبية الغرام والبكترييا اإلجيابية الغرام. ويستند حتديد اهلوية إىل مقارنة أنواع األمحاض الدهنية وكمياهتا 

 مكتبة ت (مثلالنسبية يف منط ساللة غري معروفة بأمناط من جمموعة متنوعة واسعة من السالالت يف قاعدة بيانا
TSBA40 ومن حاسم األمهية أن جتري تنمية البكترييا يف ظروف موحدة من ناحية الوقت ودرجة احلرارة والوسط .(

ثالثة أمحاض دهنية رئيسية:  X. fragariaeاملغذي بغية احلصول على نتائج قابلة للتكرار. وحتتوي سالالت بكترييا 
تطابق بعض سالالت االختبار جيداً مع النمط املوجود ت. ويف حني iso 0:15و ،anteiso 0:15و، ω-7cis 16:1 بنسب

يف قاعدة البيانات، لدى سالالت أخرى أمناط أمحاض دهنية خمتلفة ال تتوافق جيدا. وقد أظهرت الدراسات أن سالالت 



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28-14بروتوكول التشخيص 

X. fragariae  الدهنية (تظهر تنوعًا كبريًا وتنقسم إىل ما ال يقل عن أربع جمموعات متميزة من األمحاضRoberts 
) للتنميط عن طريق اسرتات ميثيل األمحاض 1998وآخرون ( Roberts). يوصى بالطريقة اليت وصفها 1998وآخرون، 

 48دة ملدرجة مئوية  24 على حرارةتنّمى سالالت االختبار يف أجار الصُّويا بِالرتِيبِتيكاز ف. X. fragariaeالدهنية لبكترييا 
لتحديد اهلوية  Sherlockباستخدام نظام شرلوك  عزلةساعة، ويطبق إجراء استخالص األمحاض الدهنية وحتلل ال

 ).MIDI) (Newark, DE, United Statesامليكروبية (
 
 عن طريق استرات ميثيل األحماض الدهنية عملية تحديد الخصائصتفسير نتائج  4-1-1-1
 
 كانت جمموعة خصائص  طريق اسرتات ميثيل األمحاض الدهنية إجيابيًا إذاعن  ر حتديد اخلصائصيكون اختبا 

ويتوفر حتليل  .X. fragariaeاإلجيايب أو الساللة/السالالت املرجعية لبكترييا  شاهدمع منط ال ةساللة االختبار متطابق
)، NCPPBملسببة ألمراض النبات (األمحاض الدهنية من نظام حتديد اهلوية امليكروبية ومن اجملموعة الوطنية للبكترييا ا

، يورك، اململكة املتحدة). ويرد تكوين وكميات اسرتات ميثيل األمحاض الدهنية يف Feraوكالة البحوث الغذائية والبيئية (
 ).2001وآخرين ( Janseيف  X. arboricola pv. fragariaeوبكترييا  X. fragariaeبكترييا 

 
 االختبارات المصلية  4-2
 
  التألق المناعي  4-2-1
 
املشتبه هبا. يعّد مستعلق من حوايل  X. fragariaeميكن استخدام التألق املناعي لتحديد هوية سالالت بكترييا  

إذا كان سيتم و . 8-3ويطبق إجراء التألق املناعي املوضح يف القسم بالفوسفات منظم خاليا/مليلرت يف حملول ملحي  106
لتحديد اهلوية لغرض التشخيص السريع، ينبغي عدم استخدام اختبار مصلي آخر باإلضافة إجراء اختبارين اثنني فقط 

 إىل هذا االختبار.
 
  إليزااختبار  4-2-2
 
 2-7-3و 1-7-3(املوضحني يف القسمني  DAS-ELISAغري املباشر أو اختبار  إليزاميكن استخدام اختبار  

املشتبه هبا املعزولة من مواد نباتية مصابة ببقع خشنة بكتريية.  X. fragariaeعلى التوايل) لتحديد هوية سالالت بكترييا 
وإذا كان سيتم إجراء اختبارين اثنني فقط لتحديد اهلوية لغرض التشخيص السريع، ينبغي عدم استخدام اختبار مصلي 

 آخر باإلضافة إىل هذا االختبار.
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 29-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 االختبارات الجزيئية  4-3
 

  للبوليميرازالمتسلسل التفاعل  4-3-1
 
املتسلسل التفاعل املشتبه هبا باستخدام بروتوكوالت  X. fragariaeميكن حتديد هوية مستزرعات بكترييا  

 . 9-3املوضحة يف القسم  للبوليمرياز
 
 REP-PCR المتناوب الالجيني المتكرر -التفاعل المتسلسل للبوليميراز  4-3-2

 
وآخرين  Opgenorthيف  X. fragariaeحمددة لتحديد هوية سالالت بكترييا  PCR-(REP)ترد بروتوكوالت  
وثوق هلوية سالالت بكترييا املتحديد ل). وميكن استخدام أي من هذه الربوتوكوالت ل1996وآخرين ( Pooler) و1996(

X. fragariae. 
 
الذي يرد أدناه إىل خليط التفاعل وظروف التضخيم املوضحة يف  املتسلسل للبوليمريازالتفاعل يستند بروتوكول  

Opgenorth ) 1996وآخرين .( 
 
 Pierceأو مستعمرات فردية على وسط مرض بريس مسحات خذ السالالت البكتريية اليت سيجري حتليلها من ؤ ت 

)؛ لرت واحد من املاء BBLBD 1فيتاجيل ( اتغرام BD BBL1 ،10(غرام فيتون  5.2غرام من السكروز،  5املّعدل (
 Opgenorthموالر من محض اهليدروكلوريك قبل التسخني حتت الضغط ( 2 مقداربـ 7.5املقطر؛ تعديل احلموضة إىل 

 ). ميكن استخدام أوساط خمتلفة للنمو؛ ولكن تنبغي معايرهتا قبل االستخدام.1996وآخرون 
 
 جمموعتا البادئات مها: 
 

REP1R-I: 5′-IIIICGICGICATCIGGC-3′  
REP2-I: 5′-ICGICTTATCIGGCCTAC-3′  

ERIC1R: 5′-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3′  
ERIC2: 5′-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGC G-3′  

 
(على درجة محوضة  HCl-Trisمن  اً مليموالر  67)، 4SO2)4NH(مليموالر من  6.16حيتوي دارئ التفاعل على  

ملغ من حملول  mercaptoethanol، 0.17-2مركابتوإيثانول -2من  اً مليموالر  EDTA ،30ميكروموالر من  6.7)، 8.8
 dimethyl sulfoxide ،1.2(حجم/حجم) ثنائي ميثيل سلفوكسيد  يف املائة 10/مليلرت، منظم بالفوسفاتملحي 

 من نيمن كل بادئة ووحدت اً بيكوموالر  62، وdNTPمليموالر لكل ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني 
باستخدام طرف  . وتنقل البكترييا من مستعمرة ُممثِّلة لساللة االختبارTaq للمستحرة املائية بوليمرياز احلمض النووي

 25احملتوي على  املتسلسل للبوليمريازالتفاعل معقمة (أو أي أداة مناسبة أخرى)، إىل أنبوب  اتميكروليرت  10ماصة 
على دورة  35دقائق؛ تليها  6دة ملدرجة مئوية  95 على حرارةميكرولرت من خليط التفاعل. أما بارامرتات التدوير فهي 



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 30-14بروتوكول التشخيص 

 درجة مئوية 52أو  ،دة دقيقة واحدةمل) REPدرجة مئوية (بادئات  44حدة، وادة دقيقة و ملدرجة مئوية  94 حرارة
على �ائية  استطالة مرحلةوتلي دورات التضخيم  .دقائق 8دة ملدرجة مئوية  65و ،دة دقيقة واحدةمل )ERIC(بادئات 

يف املائة  1.5) يف اتميكرولرت  10-5دقيقة. وترّحل كهربائيًا منتجات التضخيم ( 16دة ملدرجة مئوية  68 حرارة
باألشعة فوق البنفسجية . وتشاهد شدف احلمض النووي بعد صبغها بربوميد اإلثيديوم األجاروز(وزن/حجم) من هالم 

 النافذة.
 
 REP-PCR المتناوب الالجيني المتكرر -التفاعل المتسلسل للبوليميراز تفسير نتائج 4-3-2-1
 
إذا كانت لديها البصمات اجلينومية نفسها  X. fragariaeحتدد هوية سالالت االختبار البكتريية على أ�ا بكترييا  

املتسلسل التفاعل ) مضّخمة يف 1996وآخرون  Poolerالسالالت املرجعية ( من ERICو REPاليت لألمناط اجلينية 
نفسه باستخدام اهلالم نفسه. وميكن احلصول على عدد صغري من شرائط متعددة األشكال من السالالت للبوليمرياز 

 نظراً لوجود مستويات تنوع جينومي منخفضة. X. fragariaeاملختلفة لبكترييا 
 
 السالسل المتعددة المواقعتحليل   4-3-3

 
استخدم �ج حتليل السالسل املتعددة املواقع على نطاق واسع لتحديد هوية أصناف البكترييا املستصفرة  

xanthomonads )Parkinson  ،؛2007وآخرون Almeida  ،؛ 2010وآخرونHamza  وميكن أن 2012وآخرون (
 Vandroemmeأن هناك مسودة تسلسل جينومي متوفرة (، خاصة X. fragariaeيستخدم لتحديد هوية بكترييا 

). ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن هذه املنهجية مل يتحقق منها بعد لغرض حتديد هوية بكترييا 2013وآخرون، 
X. fragariae جيري تضخيم جينات تدبري (مثل .gyrB، rpoD(  باستخدام البادئات والظروف اليت وصفهاAlmeida 

). ويتكون حتليل السالسل املتعددة املواقع من َسلسلة مواقع متعددة (عادة 2012وآخرون ( Hamza) و2010وآخرون (
مودعة يف  Xanthomonasأربع إىل مثاين جينات تدبري) ومقارنة هذه السالسل مع سالسل مرجعية من أنواع بكترييا 

http://genome.ppws.vt.edu/cgi-قواعد بيانات النوكليوتيدات؛ مثًال قاعدة البيانات املشرتكة مليكروبات النبات 

bin/MLST/home.pl( )Almeida ،و)، 2010 وآخرونMLVAbank اجليين للميكروبات  للتنميط-http://mlva.u

//genotyping4psud.fr/mlvav وقاعدة بيانات البكترييا ،/bank-Q )bank.eu/Bacteria-http://www.q .( 
 

  اختبارات القدرة اإلمراضية 4-4
 
باختبار القدرة  X. fragariaeينبغي، عند االقتضاء، تأكيد هوية السالالت البكتريية اليت يشتبه بأ�ا بكترييا  

إلصابة لاإلمراضية. فينبغي تلقيح سالالت منتقاة من صفائح جرى عزهلا أو ختصيبها يف أوراق على نباتات فراولة قابلة 
)، 1980( Civeroloو Hazel). وهناك عدة إجراءات متوفرة: 6-3(أو أوراق مفصولة، كما هو موضح يف القسم 

Civerolo ) وأ1997وآخرون (Hildebrand ) 2005وآخرون.( 
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 31-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 إجراء التلقيح العام  4-4-1
 
من أصناف قابلة  X. fragariaeاستخدام نباتات فراولة خالية من بكترييا  ا،التلقيح املوصى هب من إجراءات 

لإلصابة (مثل كاماروسا، سيسكاب، سلفا، كورونا، باجارو). وإذا كان ذلك ممكناً، ينبغي أن حتفظ النباتات طوال الليل 
دة ملللضوء  مع تعريضها) يف املائة 90درجة مئوية وعلى رطوبة نسبية مرتفعة (أكثر من  25–20 على حرارةيف غرفة بيئية 

 حداث فتحات ثغريية يف األوراق. ساعات قبل التلقيح إل 4
 
 اتمليموالر  10/مليلرت) يف ماء مقطّر ومعّقم أو يف ملستعمراتوحدة مكّونة  106جتّهز مستعلقات خاليا بكتريية ( 

. يطلى اللقاح لكل ساللة على األسطح البعيدة عن العرق لثالث ورقات ثالثية بالفوسفاتمنظم من حملول ملحي 
الوريقات على كّل من نبتتني أو ثالث نبتات ببندقية رش ذات ضغط منخفض أو خباخة أو أداة مماثلة (مثًال من 

DeVilbiss1لسطح البعيد عن العرق ) لكي ال حيدث إشباع باملاء. وباإلمكان تيسري اإلصابة جبرح األوراق (مثل ثقب ا
 على حرارةالنباتات يف غرفة حيافظ فيها  حضنذلك غري ضروري. وبعد التلقيح، جيري ولو أن بإبرة) قبل طالء اللقاح، 

ساعة. وتقوم 14–12دة مل)، وتتعرض للضوء يف املائة 90درجة مئوية وعلى رطوبة نسبية مرتفعة (أكثر من  25–20
(أعدت بنفس طريقة إعداد ساللة االختبار) وماء مقطر  X. fragariaeمستعلقات من خاليا ساللة مرجعية لبكترييا 

السليب، على التوايل،  شاهداإلجيايب وال شاهدال بدوربالفوسفات  منظممن حملول ملحي  اتمليموالر  10ومعقم أو 
مرض يوماً  21وجيري التلقيح يف صوان خمتلفة. مث يقّيم تطور التمزقات أسبوعياً مدة ثالثة أسابيع (

ُ
) بعد التلقيح. ويعزل امل

التفاعل أو التألق املناعي أو  إليزا، وحتدد هويته بطريقة 5-3من جديد من مثل هذه التمزقات، كما هو موضح يف القسم 
 .للبوليمرياز املتسلسل

 
 مراضية إلنتائج اختبار القدرة اتفسير  4-4-1-1
 
، تكون األعراض األولية متزقات داكنة مشبعة باملاء X. fragariaeإذا كان مستعلق اخلاليا البكتريية حيتوي بكترييا  

(عندما ينظر إليها يف ضوء منعكس) على أسطح األوراق السفلى. وتظهر هذه التمزقات صفراء شفافة عندما تشاهد يف 
ضوء نافذ. وتتطور هذه التمزقات يف وقت الحق إىل بقع هبالة شاحبة أو خنر على األطراف. وينبغي أن تظهر هذه 

 إجيايب). شاهدمرجعية ( X. fragariaeعراض نفسها على أوراق لّقحت بساللة بكرتيا األ
 
من حملول  اتليموالر م 10 مبقداروال ينبغي أن تظهر أعراض مشاهبة على أوراق لقّحت مباء مقطر ومعقم أو  

 سليب). شاهد(بالفوسفات  منظمملحي 
 
 رّد الفعل الشديد الحساسية  4-4-2
 
ويستحث العديد من  hrpميكن أن يكون رد الفعل الشديد احلساسية يف أوراق التبغ إشارة إىل وجود جينات  

مرضة للنبات ردود فعل إجيابية. وميكن استخدام 
ُ
 .Pseudomonas syringae pvإجيايب، مثل ساللة  شاهدالبكترييا امل

syringae. وتستخدم نبتات تبغ من أصناف كزانيت Xanthi  أو سامسونSamsun  لديها أكثر من مخس إىل ست



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 32-14بروتوكول التشخيص 

 600على  0.1/ مليلرت (كثافة ضوئية مكّونة ملستعمراتوحدة  109أوراق. ويعّد مزيج مستعلق من البكترييا برتكيز 
 25ويستخدم حمقن مزود بإبرة قياس بالفوسفات  منظممن حملول ملحي  اتمليموالر  10نانومرت) يف ماء معّقم أو يف 

 حلقن املزيج يف الفسحات ما بني اخلاليا يف أسطح بعيدة عن العرق يف أوراق ناضجة. 
 
  تفسير نتائج رد الفعل الشديد الحساسية 4-4-2-1

 
ساعة بعد التلقيح على أنه نتيجة اختبار  48–24ا�يار األنسجة اليت حقنت ا�ياراً كامًال وخنرها يف غضون  يعترب 

إجيابية بالعالقة مع رد الفعل الشديد احلساسية. ولكن قد يكون بعضها  X. fragariaeإجيابية. ومعظم سالالت بكترييا 
ت مباء مقطر ومعقم أو حر ردود فعل مشاهبة على أوراق لقّ سلبيا، خاصة بعد أن ُختزن بعض الوقت. وال ينبغي أن تظه

 سليب. شاهدكبالفوسفات  منظم من حملول ملحي  اتمليموالر  10 دارمقبـ
 

 السجالت  -5
 
رقم  لتدابري الصحة النباتية من املعيار الدويل 5-2يف القسم  بالطريقة املوصوفةاالحتفاظ بالسجالت واألدلة  بجي 

 ).بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح( 27
 
حاالت عدم االمتثال (املعيار  ال سيماويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص،  

 ا) ويف حالة ظهور اآلفة يف منطقة م)توجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئالبادئ (امل: 13رقم 
 بطريقة تضمناملواد اإلضافية التالية مدة سنة واحدة على األقل ، ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة و للمرة األوىل

صور الالتتبع: العينة األصلية أو مستزرع/مستزرعات اآلفة والعينات احملفوظة أو املثبتة على شرائح أو مواد االختبار (مثًال، 
 ).املتسلسل للبوليمريازالتفاعل وأمبليكونات  إليزاطبوعة لنتائج اختبار املنسخ الفوتوغرافية للهالم، و ال
  
  جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6
 
 :منهذا الربوتوكول  بشأن معلومات إضافيةميكن احلصول على  
  

United States Department of Agriculture (USDA) Agricultural Research Service (ARS) (formerly), 
(Edwin L. Civerolo; e-mail: emciv@comcast.net).  

 
Plant and Environmental Bacteriology, Fera, Sand Hutton, York YO41 1LZ, United Kingdom (John 

Elphinstone; e-mail: john.elphinstone@fera.gsi.gov.uk).  
 
Centro de Protección Vegetal y Biotecnología, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(IVIA), Carretera Moncada-Náquera km 4.5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (María M. 
López; e-mail: mlopez@ivia.es; tel.: +34 963 424000; fax: +34 963 424001  

 

mailto:emciv@comcast.net
mailto:john.elphinstone@fera.gsi.gov.uk
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 33-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

لوقايـة النباتـات، أو املنظمـات اإلقليميـة  الوطنيـةميكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول للتشخيص من قبل املنظمـات  
 لوقايـــة النباتـــات أو األجهـــزة الفرعيـــة هليئـــة تـــدابري الصـــحة النباتيـــة مـــن خـــالل أمانـــة االتفاقيـــة الدوليـــة لوقايـــة النباتـــات

(ippc@fao.org)  له إىل الفريق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيصبدورها حتي وهي. 
 

 قدير والشكرتال -7
 
من إدارة البحوث الزراعية يف وزارة الزراعة يف الواليات E.L. Civerolo املسودة األوىل هلذا الربوتوكول  حرر 

 الزراعية يف فالنسياالبحوث من معهد  M.M. Lópezونقحها (أنظر القسم السابق) سابقا  USDA-ARSاملتحدة، 
IVIA)(أنظر القسم السابق) إسبانيا ،(. 

  
  المراجع -8
 
إن املعــايري الدوليــة لتــدابري الصــحة النباتيــة متاحــة  يشــري هــذا امللحــق إىل املعــايري الدوليــة لتــدابري الصــحة النباتيــة.قــد  

  .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core على البوابة الدولية للصحة النباتية على العنوان
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