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15 يربوتوكول التشخيصال  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 3-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  معلومات حول اآلفة -1
 
األوبئة ثر األمراض إضــــراراً باحلمضــــيات و أك بأحد Citrus tristeza virus يتســــبب فريوس تِريســــتيزا احلمضــــيات 

). تشــــــري كلمة "تريســــــتيزا"، اليت تعين باللغة Moreno et al., 2008( تدمرياً اليت غّريت مســــــار قطاع احلمضــــــياتاألشــــــد 
 الربتغـــاليـــة "احلزن" أو "الكـــآبـــة"، إىل التـــدهور الـــذي يظهر على الكثري من أنواع احلمضــــــــــــــيـــات حني تطّعم على جـــذر

)Citrus aurantium( الربتقال املر أو )Citrus limon ()يمون احلامض). وعلى الرغم من أن تريســتيزا هو بشــكل عام الل
) فإن بعض ســـالالت هذا الفريوس تتســـبب مبتالزمات أخرى مبا فيها Román et al., 2004( مرض يصـــيب احتاد الرباعم

 طعمةمتنقر الســــــــــوق والتقزم وتراجع اإلنتاجية ورداءة جودة الثمار لدى العديد من األصــــــــــناف التجارية حىت حني تكون 
 .على جذور مقاومة لرتيستيزا

 
من األرجح أن فريوس تِريســـــتيزا احلمضـــــيات قد نشـــــأ يف ماليزيا وغريها من بلدان جنوب شـــــرق آســـــيا اليت تعد و  

واد األعظم للبلدان اليت تنمو فيها احلمضــــيات من خالل انتقال امل الســــوادانتشــــر من مث يف و املنشــــأ املفرتض للحمضــــيات 
 باآلفة. وقد أدى االنتشـــــــــار احمللي لآلفة يف مراحل تالية، تســـــــــببت به أصـــــــــناف األرقات الناقلة للمرض،النباتية املصـــــــــابة 

 .إىل أوبئة كربى
 
أشجار مطعمة على جذر الربتقال املر يف جنوب أفريقيا خالل مطلع القرن العشرين،  فناءأفيد للمرة األوىل عن و  

زا ألرجح أن ذلك قد حدث عقب إدخال نبتات مصـــــــــــــابة بفريوس تِريســـــــــــــتيويف األرجنتني والربازيل خالل الثالثينيات، وا
 Toxoptera citricida( )احلمضـــــيات اليت تفشـــــت فيها أرقة احلمضـــــيات الســـــوداء توكســـــوبتريا ســـــيرتيســـــيدا (كريكالدي

Kirkaldy ( .حلمضـــــيات قد فتك اإن التدهور الذي يتســـــبب به فريوس تِريســـــتيزا و اليت تعد األكثر فعالية يف نقل الفريوس
 ).Cambra et al., 2000a؛ Bar-Joseph et al., 1989( بأشـــــــــــجار مطعمة على جذر الربتقال املر أو أصـــــــــــاهبا بالعقم

 وقد تفشــــــــــى فريوس تِريســــــــــتيزا احلمضــــــــــيات يف الواليات املتحدة وبعض بلدان البحر الكارييب وبعض البلدان املتوســــــــــطية
ـــــــــ وقد أصاب  (ال سيما إيطاليا واملغرب). ال سيما األرجنتني والربازيل يف األمريكتني (مليون شجرة  38الفريوس ما يقدر بـ

 مليون شــــــجرة يف حوض البحر األبيض املتوســــــط (ال ســــــيما إســــــبانيا 60وفنزويال ووالية كاليفورنيا (الواليات املتحدة))، و
مليون  100فيصبح اجملموع أكثر من مليون شجرة) وما يقدر خبمسة ماليني شجرة يف أمكنة أخرى،  50مع إصابة حوايل 

ميكن مكافحة مرض تريســـــتيزا عرب اســـــتخدام أنواع من جذور احلمضـــــيات املتحملة آلفة تريســـــتيزا. هناك بعض و شـــــجرة. 
الســــــــــالالت العدائية للفريوس اليت تتســــــــــبب بتنقر الســــــــــوق يف أصــــــــــناف معينة من احلمضــــــــــيات، بغض النظر عن اجلذر 

كبرياً يف جودة الثمرة والغلة لدى عدة ماليني من األشـــجار املصـــابة هبذه الســـالالت العدائية يؤثر ذلك تأثرياً  و املســـتخدم. 
يف معظم قطاعات احلمضــــيات حول العامل، باســــتثناء تلك املوجودة يف حوض البحر األبيض املتوســــط حيث الســــالالت 

الســــــــــــــوق، اعتمــدت بعض قطــاعــات من أجــل التعــاطي بفعــاليــة مع مرض تنقر و العــدائيــة غري موجودة أو غري مهيمنــة. 
 احلمضـــــــــــيات اســـــــــــرتاتيجية تقضـــــــــــي بتلقيح األشـــــــــــجار بشـــــــــــكل وقائي بواســـــــــــطة ســـــــــــالالت متوســـــــــــطة احلدة لفريوس

 da Graça and van؛ Broadbent et al., 1991( تِريســـــــتيزا احلمضـــــــيات، أو ممارســـــــة احلماية الوقائية بواســـــــطة التلقيح

Vuuren, 2010(. 
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 4-15 يتشخيصروتوكول ب

فرار احلمضــــــيات العنصــــــر األكرب واألكثر تعقيداً يف جنس كلوســــــتريوفريوس (فريوس اصــــــيعترب فريوس تِريســــــتيزا و  
تتســـم اجلســـيمات احلموية بأشـــكاهلا املتلوية واخليطية، ويبلغ طوهلا و ). Closterovirus) (Moreno et al., 2008( البنجر

ديلة. غري مقطع وإجيايب االجتاه وأحادي اجل الرّييبنانومرتاً وهي حتتوي جينوم للحمض النووي  11نانومرت وقطرها  2 000
بروتيناً ومنطقتني  17ما ال يقل عن  برتميز يقوم طاراً مفتوح القراءةإ 12 على حيتوي جينوم فريوس تريســـــــــيتيزا احلمضـــــــــيات

 كيلودالتون  27.4فريّمزان بروتينـــــــات ذات أوزان جزيئيـــــــة تبلغ  8و 7غري مرتمجتني. أمـــــــا اإلطـــــــاران مفتوحـــــــا القراءة 
 (P27)كيلودالتون  24.9و (P25).  مت حتــديــدهــا على أ�ــا القشــــــــــــــور الربوتينيــة للفريوس. إن تنوّع فريوس تِريســــــــــــــتيزا وقــد

ن خالل إعادة التكوّ  من منياعن اجملموعة األصل أو  اشتق تركيبان وراثياناحلمضيات أكرب مما كان يعتقد يف السابق؛ فقد 
جمموعات الفريوس املوجودة يف أشجار احلمضيات عبارة عن  أّما). و Harper et al., 2008( مع سالالت موصوفة سابقاً 

ة نووية فريوســية شــائبة بيمعقد من الرتكيبات الوراثية للفريوس وأمحاض ري أكثر من مزيجأشــباه أصــناف بطبيعتها، ذلك أّن 
ني تلــك عيم واالختالط بخالل مرحلــة التكــاثر اخلضــــــــــــــري لعزالت الفريوس على املــدى البعيــد من خالل التط قــد تطور

 جراء ذلك، حتتوي عزالت الفريوس أعداداً من تســــــــلســــــــالت متباينة، يهيمنو العزالت وبني العزالت اليت تنقلها األرقات. 
 ).Moreno et al., 2008( تسلسل واحد منها عادة على سواه

 
 صـــــابة بالفريوس.مبواد نباتية مينتقل الفريوس بســـــهولة يف ســـــياق االختبارات عرب تطعيم احلمضـــــيات الســـــليمة و  

كما ينتقل طبيعياً من خالل أنواع معينة ألرقة احلمضـــــيات الســـــوداء بطريقة شـــــبه مطردة. أما الناقل األكثر فعالية لفريوس 
 تتســـم ت. ســـيرتيســـيدا حبضـــورها الراســـخ يف كل .)T. citricida( تريســـتيزا احلمضـــيات حول العامل، فهي ت. ســـيرتيســـيدا

ليا وأفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى وأمريكا الوســـطى واجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب وفلوريدا (الواليات من آســـيا وأســـرتا
 .)Moreno et al., 2008؛ Ilharco et al., 2005( املتحدة) ومشال الرب اإلسباين الرئيسي والربتغال فضالً عن جزر ماديرا

تعد الناقل الرئيسـي للفريوس يف إسـبانيا وإسـرائيل وبعض مناطق ) Aphis gossypii Glover( بيد أن أفيس غوسـييب غلوفر
) T. citricida( زراعة احلمضــــــــــــــيات يف كاليفورنيا (الواليات املتحدة) وكل املواقع اليت تغيب عنها ت. ســــــــــــــيرتيســــــــــــــيدا

)Yokomi et al., 1989 ؛Cambra et al., 2000a ؛Marroquín et al., 2004( ية النسب التأثريات. هناك تقارير تفيد عن
 ). وهناك أنواع أخرىGottwald et al., 1997( يف انتشـــــــــــار فريوس تِريســـــــــــتيزا احلمضـــــــــــيات ألصـــــــــــناف األرقات الناقلة

)، مبا فيها Moreno et al., 2008( من األرقات اليت وصـــــــفت كذلك على أ�ا من ناقالت فريوس تِريســـــــتيزا احلمضـــــــيات
ــــاتش  Toxoptera aurantii ()Boyer de( وتوكســــــــــــــوبتريا أورانيت) Aphis spiraecola Patch( أفيس ســــــــــــــبرييكوال ب

Fonsicolombe(وميزوس برســـــــــيكي ، )Myzus persicae ()Sulzer( وآفيس كراكســـــــــيفورا كوخ )Aphis craccivora 

Koch (اويورولوكون جاســــي )Uroleucon jaceae( )(Linnaeus.  األرقات على الرغم من أن األدلة تشــــري إىل أن أنواع و
 )A. gossypii( وآفيس غوســــييب) T. citricida( للفريوس مقارنة بتوكســــوبتريا ســــيرتيســــيدا املذكورة هي ناقالت أقل فعالية

يف سياق الدراسات االختبارية النتقال اآلفة، إال أ�ا من أنواع األرقات املهيمنة يف بعض املناطق وبالتايل يرجح أ�ا تؤدي 
 .)Marroquín et al., 2004( على قلة فعاليتها يف النقل بكثرة عددها ضس إذ تعوّ دوراً يف انتشار الفريو 

 
 شـــّكل انتشـــار الفريوس عرب املكان والزمان يف بســـاتني احلمضـــيات موضـــوع دراســـات يف أحناء خمتلفة من العاملو  

)Gottwald et al., 2002 .(تفصـــل ما بني إدخال أول مصـــدرقدم تلك الدراســـات دليًال على أن فرتة زمنية طويلة قد وت 
 ).Garnsey and Lee, 1988( لزرعة الفريوس وما بني تطور وباء تريستيزا
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 5-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات تصنيفية -2
 

  )Citrus tristeza virus( فريوس تِريستيزا احلمضيات  االسم:

  فريوس تريستيزا  المرادفات:

  )Closteroviridae( فريوسات اصفرار البنجر) Closterovirus( فريوس اصفرار البنجر الوضع التصنيفي:

     فريوس تِريستيزا احلمضيات، فريوس تِريستيزا :األسماء الشائعة
 
 الهوية تحديدالكشف و  طرق -3
 
ميكن كشـــف فريوس تريســـتيزا احلمضـــيات وحتديده بواســـطة اختبارات التضـــخيم البيولوجية أو املصـــلية أو اجلزيئية  
اســـــتخدام أي من تلك االختبارات شـــــرطاً باحلد األدىن لكشـــــف الفريوس وحتديده (أي خالل ). يعترب 2و 1 الشـــــكالن(

املنظمة فيها  أما يف احلاالت اليت تفرض التشـــــــخيص الروتيين لآلفة حني تكون منتشـــــــرة على نطاق واســـــــع يف بلد معني).
عادة، أو كشــــــفه أ فيها يف منطقة ال يطر  وسالفري  كشــــــفليقني يف حتديد الفريوس (مثالً  املزيد من ا الوطنية لوقاية النباتات

يف شــــــــــــــحنة قادمة من بلد أعلن عن خلوه من الفريوس)، ينبغي تنفيذ املزيد من االختبارات. وحيثما تنفذ عملية التحديد 
األولية بواســـــطة اختبار جزيئي للتضـــــخيم، ينبغي لالختبارات الالحقة أن تكون مصـــــلية، والعكس صـــــحيح. وميكن إجراء 

 االختبارات كذلك من أجل حتديد أية من ســــــــــــالالت تريســــــــــــتيزا هي املوجودة، ويف هذه احلالة قد تدعو احلاجة مزيد من
لســــَلة األمبليكونات بواســــطة تفاعل البوليمراز التســــلســــلي. يف مجيع األحوال، لكي تكون االختبارات قابلة للوثوق  إىل ســــَ

ختبارات التضــــخيم ال املوصــــى هباســــام التالية وصــــف للتقنيات هبا، جيب أن تتضــــمن شــــواهد إجيابية وســــلبية. يرد يف األق
 .خمططاً انسيابياً لعملية حتديد سالالت فريوس تِريستيزا احلمضيات 2البيولوجية واملصلية واجلزيئية. ويعرض الشكل 

 
 جرى وصــــــــــــــف الطرق (مبا فيها اإلشــــــــــــــارة إىل األمساء التجارية) حبســــــــــــــب هذا يربوتوكول التشــــــــــــــخيصــــــــــــــاليف  

إن استخدام و ما هي منشورة، إذ أ�ا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. 
أمساء الكواشــــــــف أو املواد الكيميائية أو التجهيزات يف الربوتوكوالت التشــــــــخيصــــــــية هذه ال ينطوي على تأييدها من أجل 

عايري تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لكي تتواءم مع مجيوز و  استثناء أخرى قد تكون مناسبة هي أيضاً.
 .املختربات الفردية، شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب

 
  نطاق النباتات العائلة 3-1
 
 الظروف الطبيعية، تصــــــــــــيب آفة تريســــــــــــتيزا بســــــــــــهولة معظم أنواع احلمضــــــــــــيات وأنواع الربتقال الياباين ضــــــــــــمن 
)Fortunella (وبعض األنواع املعروفة عامة بأ�ا من قريبات احلمضــــــــيات اليت تنتمي إىل فصــــــــيلة الســــــــذابيات واملعرضــــــــة 

ـــاتـــات عـــائلـــة لرتيســــــــــــــتيزا، وهي  Citropsisو Atalantiaو Afraegleو Aeglopsisو Aegle هي أيضــــــــــــــــًا ألن تكون نب
 Swingleaو Pleiospermiumو Pamburusو Microcitrusو Merrilliaو Hespertusaو Eremocitruو Clausenaو
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 6-15 يتشخيصروتوكول ب

 )Duran-Vila and Moreno, 2000 ؛Timmer et al., 2000.( ـــــا  إن معظم كلونـــــات بونســــــــــــــريوس تريفوليـــــات
Poncirus trifoliata  )الربتقال ثالثي األوراق) والكثري من هجيناهتا فضــــــــــــــالً عن فورتونيال كراســــــــــــــيفوليا Fortunella 

crassifolia  )وبعض أصــــــــــــــنــاف احلمضــــــــــــــيــات الكربىكوات ميوامك ( )Citrus grandis () البوميلو)، مقــاومــة ملعظم
وبالتايل، فإن الفريوس غائب أو موجود بنسـب متدنية  .)Moreno et al., 2008( احلمضـياتسـالالت فريوس تريسـتيزا 

 يرتوس ســــــــــــــيننســــــــــــــيسبرتقــال املنــدرين)، وســــــــــــــ( )Citrus reticulata( جــدًا يف تلــك األنواع. أمــا ســــــــــــــيرتوس رتيكوالتــا
)Citrus sinensis ()( الربتقال احللو) وسيرتوس التيفولياCitrus latifolia () حامض الالمي) فكلها من األصناف األشد

 اجلريب فروت)، وســــــيرتوس أونشــــــيو( )Citrus paradisi( تعرضــــــاً لإلصــــــابة الطبيعية بالفريوس، تليها ســــــيرتوس باراديزي
)Citrus unshiu () ( ســتســوما) وأصــناف الليمون احلامضمندرينCitrus limon.(  من بني األنواع املســتخدمة كجذور و

 ليمون أليمـــــاو) وســــــــــــــيرتوس فولكـــــامرييـــــانـــــا( )Citrus macrophylla( للتطعيم، يعـــــد كـــــل من ســــــــــــــيرتوس مـــــاكروفيال
)Citrus volkameriana ()( ليمون فولكامري) وســـــــيرتوس رشـــــــينCitrus reshni ()وســـــــيرتوس ليمونيامندرين كليوباترا ( 
)Citrus limonia ()،المي رانغبور أو املندرين احلامض) من األنواع شــــــــديدة التعرض لإلصــــــــابة بشــــــــكل طبيعي بالفريوس 

ومها هجينان بني الربتقال احللو والربتقال ثالثي () Troyer( وتروير) Carrizo( فيما أن برتقال ســـــــــيرتانج من نوعي كاريزو
باآلفة. يتســـم جذر الربتقال ثالثي األوراق بونســـريوس  يصـــابان، فقليَال ما )C. Aurantium( تيوماألوراق) وســـيرتوس أوران

الربتقـال ثالثي األوراق بونســــــــــــــريوس  × )C. paradisi( واجلريـب فروت ســــــــــــــيرتوس بـاراديزي) P. trifoliata( تريفوليـاتـا
 Passiflora( أما باســــــــــيفلورا غراســــــــــيليس الفريوس.الســــــــــرتوميلو) مبقاومة معظم ســــــــــالالت () P. trifoliata( تريفولياتا

gracilis (وباسيفلورا كوروليا )Passiflora coerulea (فمن النبتات العائلة االختبارية من غري احلمضيات. 
 
 األعراض 3-2
 
الظروف البيئية بيتفاوت ظهور األعراض يف النبتات احلمضـــــــــية العائلة لفريوس تريســـــــــتيزا تفاوتاً كبرياً إذ أ�ا تتأثر  

تكون و  باإلضـــافة إىل ذلك، قد يبقى الفريوس كامناً لســـنوات عدة. وأنواع النباتات العائلة ومدى عدائية ســـاللة الفريوس.
بعض سالالت الفريوس متوسطة العدائية وال توّلد آثاراً ملحوظة يف معظم أنواع احلمضيات التجارية، مبا فيها احلمضيات 

فاكهة املندرين مقاومة بشــــــــــــكل خاص  تعترب بشــــــــــــكل عام،و  ).C. aurantium( وس أورانتيوماملطعمة على جذر ســــــــــــيرت 
) C. aurantium( وســــــيرتوس أورانتيوم) C. sinensis( لإلصــــــابة بالفريوس. وعادة ما خيلو كل من ســــــيرتوس ســــــيننســــــيس

 وســــــــــــــيرتوس ليمونيا) الليمون اخلشــــــــــــــن() Citrus jambhiri( كشــــــــــــــتول ال كجذور مطعمة)، وســــــــــــــيرتوس جامبهريي(
)C. limonia ( .إن و من األعراض لدى إصـــــــــــابته بالفريوس، ولكن قد يكون هلا رد فعل على بعض الســـــــــــالالت العدائية

احلمضــــــــــيات العائلة اليت تظهر عليها أعراض قد تتضــــــــــمن الالمي واجلريب فروت وبعض أصــــــــــناف البوميلو وبرتقال أليماو 
 .1-3وبعض قريبات احلمضيات من فصيلة السذابيات املذكورة يف القسم  والربتقال احللو وبعض احلمضيات اهلجينة

 
اض اجلذر، قد ال يؤدي الفريوس إىل ظهور أي أعر -نوع احلمضـــيات أو املطعوم وفقاً لســـاللة الفريوس املعينة أوو  

أو إىل ظهور متالزمة واحدة من أصــــل ثالث أي: تريســــتيزا؛ أو تنقر الســــوق؛ أو اصــــفرار الشــــتول الذي يالحظ بشــــكل 
األعراض الرئيسـية اليت يتسـبب  1. تصـف الفقرات التالية هذه املتالزمات الثالث. ويبني الشـكل ظروف الدفيئةرئيسـي يف 

 .فريوس تِريستيزا احلمضيات هبا
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 7-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
إن آفة تريســـــتيزا هي النتيجة األبرز لإلصـــــابة بالفريوس من الناحية االقتصـــــادية (وهي من األمراض اليت تصـــــيب و  

 وم الربتقال احللومطعاحتاد الرباعم) وتتســـــم بتدهور األشـــــجار املطعمة على جذر الربتقال املر أو الليمون احلامض. فيعاين 
هلا التقزم واالخضرار وكثرياً ما يفىن بعد عدة أشهر أو سنوات (يعاين خال، من على تلك اجلذوريب فروت واجلر  يوسفيوال

فيما أن املطاعيم األخرى تعاين تدهوراً ســــــــــــــريعاً أو ا�ياراً بعد مرور أيام قليلة على ظهور أوىل األعراض.  تدهوراً بطيئاً)،
 اد الرباعم مباشــــــرة.لإلصــــــابة، حتت احت شــــــديد التعرضوس يف قشــــــرة اجلذر ينجم التدهور عن التأثريات الفيزيولوجية للفري 

أما األشـــجار اليت تتدهور بوترية بطيئة، فكثرياً ما يظهر عليها انتفاخ فوق مســـتوى احتاد الرباعم وخط بين اللون عند نقطة 
احتاد الرباعم مباشــــــرة، وتنّقر على شــــــكل بقع نقطية مقلوبة (تشــــــقق خمرومي الشــــــكل) على الوجه الداخلي لقشــــــرة جذر 

 راق وشــــــــــــــفافية العروق وشــــــــــــــحوب األوراق وتنقر الســــــــــــــوق وتقلص حجم الثمار،يعترب التقزم وتقّوس األو و الربتقال املر. 
ما يف قطاع بيد أن بعض عزالت الفريوس وال ســـيمن األعراض الشـــائعة اليت تظهر على النبتات العائلة املعرضـــة لإلصـــابة. 

 ابةعلى اإلصـــــــــاحلمضـــــــــيات يف حوض البحر املتوســـــــــط، ال تؤدي إىل ظهور أعراض التدهور إال بعد مرور ســـــــــنوات عدة 
 .حىت يف األشجار املطعمة على الربتقال املر

 
 بوســــع الســــالالت العدائية لفريوس تريســــتيزا احلمضــــيات أن تلحق ضــــرراً فادحاً باألشــــجار، مبا يف ذلك التّنقرو  

 زوجةلقد يســـــــــــــبب تنقر الســـــــــــــوق أحياناً ظهور نتوءات أو و على جذع وأغصـــــــــــــان الالمي واجلريب فروت والربتقال احللو. 
ار اخلشــــــب حتت املناطق الغائرة للقشــــــرة، وتراجع يف جودة الثمعلى جذوع األشــــــجار البالغة وأطرافها، وثقوب عميقة يف 

ن اجلذر أ والغالل. يؤثر الســــواد األعظم من ســــالالت فريوس تريســــتيزا احلمضــــيات يف جذر برتقال أليماو تأثرياً خطرياً مبا
 .يصاب بتنقر حيد بدوره من حيوية الشجرة

 
اجلذور وتوقف  ةشبكأما متالزمة اصفرار الشتول فتتسم بالتقزم أو إنتاج األوراق املصفرة أو الشاحبة، وحمدودية  

 يئــةالــدفضــــــــــــــمن ظروف  املزروعــةمنو األشــــــــــــــجــار املطعمــة على شــــــــــــــتول الربتقــال املر واجلريــب فروت والليمون احلــامض 
 ).درجة مئوية 26و 20ترتاوح بني  على حرارة(أي 

 
  الفهرسة البيولوجية 3-3
 
هتدف الفهرســـة البيولوجية إىل الكشـــف عن وجود فريوس تريســـتيزا احلمضـــيات يف املدخالت النباتية أو النباتات  

 يرتوس أورانتيفولياســاملختارة أو العينات النباتية اليت جيري تقييم وضــعها الصــحي، ولتقدير درجة عدائية العزلة على شــتول 
Citrus aurantifolia )الليمون املكســــــــــــــيكي أو البلـــــدي أو العمـــــاين) أو ســــــــــــــيرتوس مـــــاكروفيال C. macrophylla 

النبتة الدالة عبارة ). و Duncan( جريب فروت دنكان Citrus paradisi Macfadyen أو ســـــــــــيرتوس باراديزي ماكفاديني
، مع أربع إىل ست )Roistacher, 1991( التقليدية وإبقائه ضمن الظروف القياسية الطرقعن طعم جرى تلقيحه مبوجب 

ألوراق إن كال من شـفافية العروق يف او نسـخ (أو مع نسـختني إىل ثالث يف حال تعذر سـحب كمية كافية من العينات). 
 اليانعة، أو تقّوس األوراق أو اعوجاجها أو قصــــــر الفواصــــــل العقدية، أو تنقر الســــــوق أو ظهور أعراض اصــــــفرار الشــــــتول

تقارن بداية و لدالة، يعد دليًال على اإلصــابة بفريوس تريســتيزا احلمضــيات بعد تلقيح الطعم. تات احلســاســة ااعلى تلك النب
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 8-15 يتشخيصروتوكول ب

وضـــــيحية ميكن االطالع على رســـــوم ت ظهور األعراض ببداية ظهورها على النباتات املســـــتخدمة كشـــــواهد ســـــلبية وإجيابية.
 .Moreno et al. (2008)و Roistacher (1991) لألعراض النامجة عن فريوس تريستيزا احلمضيات يف النباتات الدالة لدى

 
تســــــتخدم الفهرســــــة البيولوجية على نطاق واســــــع يف ســــــياق خطط إصــــــدار الشــــــهادات، وهي تعد من الطرق و  

لكشــف الســالالت اجلديدة أو غري االعتيادية للفريوســات. إال أن لديها بعض الســلبيات، فهي ليســت  املوثوقةاحلســاســة و 
أشـــهر ما بعد التلقيح)؛ وميكن اســـتخدامها فقط الختبار خشـــب  6إىل  3اختباراً ســـريعاً (إذ يســـتغرق تطور األعراض بني 

خمصـــصـــني  نعة للحشـــرات؛ كما تســـتوجب موظفنيمضـــبوطة احلرارة املا الدفيئةالتطعيم؛ وهي تتطلب مرافق خمصـــصـــة مثل 
تات عائلة دالة ســليمة وقوية قادرة على إظهار األعراض املالئمة، وموظفني من ذوي اخلربة يســتطيعون اقادرين على زرع نب

 أن يفســــــــــــــروا بدقة أعراض األمراض اليت ميكن أن يكون مثة لبس بينها وبني أعراض اآلفات األخرى املنتقلة عرب الطعوم.
 د على أن ســـــــالالت فريوس تِريســـــــتيزا احلمضـــــــيات اليت ال تنتج أعراضـــــــاً (أي الســـــــالالت الكامنة) غري قابلة للكشـــــــفز 

 .))Albertini et al. )1988  لفريوس تريستيزا احلمضيات اليت وصفها K على النباتات املستخدمة كشواهد (مثل ساللة
 
 التخصـــص واحلســـاســـية وغريمها من بارامرتات التشـــخيص هناك القليل فقط من البيانات الكمية املنشـــورة بشـــأن 

ومصـــــداقية املقايســـــات البيولوجية عرب تطعيم النباتات املســـــتخدمة كمؤشـــــرات (الفهرســـــة) للكشـــــف عن فريوس تريســـــتيزا 
 ) يف مشـــــــــروع بروتوكوالت التشـــــــــخيص األوروبيةCambra et al. )2002 احلمضـــــــــيات أو تشـــــــــخيصـــــــــه أو حتديده. قام

(DIAGPRO) و Vidal et al.)2012مبقارنة فهرســـة الليمون املكســـيكي مع الفحص املناعي املرتبط باإلنزمي ( )ELISA (
والتفاعل  3DF1 + 3CA5) (باستخدام اجلسمني املضادين أحاديي الكلون 1-5-3إليزا) لدمغ األنسجة املباشر (القسم (

 ) فاســــتنتجوا5-6-3حلقيقي لدمغ األنســــجة (القســــم املتســــلســــل للبوليمرياز باســــتخدام إنزمي النســــخ العكســــي يف الوقت ا
يكي هبدف كشـــف حمل الفهرســـة البيولوجية التقليدية لليمون املكســـ احللولأن أيًة من هاتني الطريقتني املخربيتني تســـتطيع 

 .احلمضياتتريستيزا فريوس 
 
 أخذ العينات وإعداد العينات من أجل االختبار المصلي والجزيئي 3-4
 
  العيناتأخذ  3-4-1
 
منهجيات ( 31ترد التوجيهات العامة بشــــــــأن منهجيات أخذ العينات، يف املعيار الدويل لتدابري الصــــــــحة النباتية  

) فيما خّص أخذ عينات فريوس تِريســـــتيزا احلمضـــــيات حتديداً. 2002( Cambra et al ) ويفأخذ العينات من الشـــــحنات
تضــخيم داً لكشــف فريوس تِريســتيزا احلمضــيات وحتديده بواســطة وســائل اليعترب أخذ العينات بالصــورة املناســبة ضــرورياً ج

تائج ســــــــلبية أو إجيابية  نتفضــــــــي إىل البيولوجية أو املصــــــــلية أو اجلزيئية. أما التغيريات يف خطة معتمدة ألخذ العينات فقد 
ويقات مثار، من مخســة براعم يافعة أو ســ ،تتكون العينة القياســية لألشــجار البالغةو من بروتوكول تشــخيصــي فّعال.  كاذبة

 أحناء العرش اخلضــــــــــــــري لكل شــــــــــــــجرة، خمتلف أو مخس أزهار أو مثرات قطفت منل مأو عشــــــــــــــر أوراق متفتحة بالكا
 وســـــــــــــويقات)ل مميكن أخذ العينات (ســـــــــــــواء أكانت براعم أم أوراق متفتحة بالكاو  من كل من األغصـــــــــــــان األصـــــــــــــلية.

ة والليمون احلامض واجلريب فروت يف املناخات املتوســــــطي واليوســــــفي احللوربتقال يف أي وقت من الســــــنة، من أشــــــجار ال
  املعتدلة، إال أن فصلي الربيع واخلريف مها الفرتتان األمثل ألخذ عينات يف املناخات االستوائية وشبه االستوائية بغية جتميع
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 9-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ســــتســــومامندرين  الفريوس يف كميةخنفاض  مرتفعة من فريوس تريســــتيزا احلمضــــيات. يف تلك املناخات، يالحظ ا كميات
 اوحألخذ العينات تضـــــم كل املواســـــم اخلضـــــرية، باســـــتثناء األيام احلارة (اليت ترت  احملبذةخالل الصـــــيف، وبالتايل فإن الفرتة 

إذا  اجلذور خالل الفرتات احلارة مندرجة مئوية) يف فصـل الصـيف. بيد أنه ميكن أخذ عينات  40و 35حرارهتا بني  درجة
 ,.Cambra et al( لزم األمر. كما أن األزهار أو الثمار (حني تكون متاحة) تشكل هي أيضاً مواد مناسبة ألخذ العينات

يعترب نســــــيج ســــــويقة الثمرة يف منطقة بياض النبتة، حيث تلتقي الســــــويقة بالثمرة، أو يف الُعَميد، هو األنســــــب و ). 2002
 بــاتــات املشـــــــــــــــاتــل، قطف برعمني يــافعنيومن االشــــــــــــــرتاطــات القيــاســــــــــــــيــة ألخــذ عينــات عن ن .ت عن الثمرةألخــذ عينــا

 (وهي قطع صــــــــــــــغرية من القشــــــــــــــرة خالية من الرباعم) ةالعادة مجع رقاقات غري برعميبكن ميو أو أربع أوراق من كل نبتة. 
ل أناأو حىت أوراق من النب راعم يكون ذلك خالل الفرتة اخلضــرية) من ب تات املصــابة يف أي وقت من الســنة (ولكن يفضــّ

 . Roistacher (1991)للفهرسة حبسب ،عمرها عام واحد على األقل أو ثالثة أغصان
 
أيام  7درجات مئوية تقريباً حىت  4ميكن ختزين الرباعم ومعاليق األوراق وســــويقات الثمرات واألزهار على حرارة و  

درجات مئوية تقريباً. أما اســــــــتخدامها بعد هذا احلد الزمين  4 على حرارةميكن ختزين الثمار لشــــــــهر واحد و  قبل معاجلتها.
 .كاذبةنتائج سلبية   إىل التشخيص طرق أن تفضيواحتمال  الكمياتفقد يؤدي إىل اخنفاض يف 

 
 تشـــــــــــكليف الوقت نفســـــــــــه (عادة ما ت ؤخذ، أن تموحدة االختبار كعّينة ميكن للعينات املركبة اليت ختضـــــــــــع إىلو  

من ورقتني أو من برعم واحد من نبتة واحدة إىل عشــر من نبتات املشــاتل، أو عشــر أوراق أو مخســة براعم عن كل شــجرة 
 عض الظروفيف بو العرش اخلضـــــــــري) من أجل اختبارات التضـــــــــخيم املصـــــــــلية أو اجلزيئية.  خمتلف أحناء بالغة مأخوذة من

لفريوس تريســــتيزا احلمضــــيات املنتشــــر على نطاق واســــع يف بلد معني أو منطقة معينة)، جيوز اختبار (مثل املســــح الروتيين 
نباتات متعددة يف الوقت نفسه باستخدام عينة مركبة مشتقة من عدة نبتات. أما اختاذ القرار ما بني اختبار عينات نبتات 

الفريوس يف النبتات  مياتكملصلي أو اجلزيئي، فيعتمد على  التضخيم ا طرقعينات نباتية مركبة بواسطة اختبار فردية وبني 
) وحدود الكشـــف لطريقة االختبار املنوي Vidal et al., 2012( واالنتشـــار املتوقع لفريوس تريســـتيزا احلمضـــيات يف املنطقة

 .املنظمة الوطنية لوقاية النباتاتتطبيقها، ومستوى اليقني الذي تفرضه 
 
يف املائة) كال على حدة  70ميكن اختبار األرقات (ســــــــواء أكانت طازجة أم حمفوظة يف حملول الكحول بنســــــــبة  

: ألفخاخاجتمع األرقات مباشرة من مستوطنات مستقرة أو تصاد بواسطة و  بغية كشف وجود فريوس تريستيزا احلمضيات.
ة باملاء األصــفر أو أفخاخ الرباعم الالصــقة. يفضــل التقليدي Moericke االمتصــاص، أو أفخاخ أفخاخوينصــح باســتخدام 

اســـــتعمال العينات اليت مت مجعها للســـــحق يف التفاعل املتســـــلســـــل للبوليمرياز باســـــتخدام إنزمي النســـــخ العكســـــي يف الوقت 
 .)Marroquín et al., 2004( ) أو يف اختبارات التضخيم اجلزيئية األخرىBertolini et al., 2008( احلقيقي
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 10-15 يتشخيصروتوكول ب

 إعداد دمغ األنسجة 3-4-2
 
  إعداد دمغ األنسجة من أجل االختبار المصلي 3-4-2-1
 
 غط. مث تضــــــــــــــقاطعاألزهار بشــــــــــــــكل  مبايضقّص الرباعم الطرية أو معاليق األوراق أو ســــــــــــــويقات الفاكهة أو تُ  

يُلوُلوز أو إســــــرت الســــــيلولوز (  ملم) ويرتك األثر أو الدمغ ليجف 0.45األجزاء حديثة القص بتأّن على غشــــــاء من الِنْرتوســــــِ
 ، ينبغي تنفيذ دمغتني على األقل لكل برعم خمتار (دمغة لكلاالعتياديمن أجل االختبار املصــــــــلي و دقائق.  5إىل  2ملدة 

ة ميكن االحتفاظ باألغشـــــــــــيو من طريف الربعم) أو ســـــــــــويقة خمتارة، أو دمغة واحدة عن كل ســـــــــــويقة ورقة أو مبيض زهرة. 
 .أشهر يف مكان جاف ومظلم املدموغة لعدة

 
  دمغ األنسجة وسحق األرقات من أجل اختبار التضخيم الجزيئي إعداد 3-4-2-2
 
 يوصــــــــــــــى جبمع املواد النبــاتيــة يــدويــًا من أجــل تفــادي تلويــث العينــات بواســــــــــــــطــة املقص. جتمع الرباعم الطريــة 

 أحناء العرش اخلضـــري للشـــجرة. تضـــغط ســـويقة ورقتني أو خمتلف أو األوراق الناضـــجة من ملذات األوراق املتفتحة بالكا
ملم) أو غشـــاء من النايلون إجيايب الشـــحن. تنفذ عدة دمغات  Whatman 3MM )0.45 برعمان اثنان مباشـــرة على ورقة

 .Bertolini et al سنتمرت مربع تقريباً حبسب 0.5متداخلة بشكل جزئي بواسطة عدة أوراق، على ورقة أو غشاء مبساحة 
دقائق. من أجل اختبار التضــــــــــــــخيم اجلزيئي الروتيين،  5). يرتك األثر أو الدمغة ليجف ملدة ترتاوح بني دقيقتني و2008(

  1MM3Whatman ينبغي إجراء دمغة واحدة لكل ســــويقة ورقة يتم اختيارها. تســــحق األرقات الفردية مباشــــرة على ورقة
 ملمن أجل تقطيع العينة بالكا 1إبندورف، بواســـــــــــطة القعر املســـــــــــتدير ألنبوب إجيايب الشـــــــــــحنعلى غشـــــــــــاء من النايلون 

)Bertolini et al., 2008ميكن االحتفاظ باألغشية املدموغة أو املسحوقة لعدة أشهر يف مكان جاف ومظلم .(. 
 
 املباشــــــرة إلعداد العينات (ســــــواء أتعلق األمر بدمغ األنســــــجة أم بســــــحقها) الطرقجرى التثبت من صــــــالحية و  

 من دون إعـــداد املســــــــــــــتخرجـــات بـــاعتبـــارهـــا بـــديًال عن اإلعـــداد التقليـــدي للمســــــــــــــتخرجـــات من أجـــل معـــاجلـــة العينـــات
)Vidal et al., 2012(. 
 
  إعداد المستخرجات النباتية الختبار التضخيم المصلي والجزيئي 3-4-3
 
 غ من املواد النباتية الطازجة قطعاً صــــــــــــــغرية بواســــــــــــــطة شــــــــــــــفرات قابلة للرمي0.5و 0.2تقّطع كمية ترتاوح بني  

أو بواســـطة مقصـــات معاَجلة مبادة مبيضـــة من أجل تفادي انتقال التلوث من عينة إىل أخرى، وتوضـــع يف أنبوب أو كيس 
 املصــــــلية ضــــــمن أنابيب أو أكياس بالســــــتيكية.بالســــــتيكي مالئم. ميكن إعداد املســــــتخرجات املخصــــــصــــــة لالختبارات 

تفادي انتقال  أكياس بالســتيكية فردية من أجل يفأما العينات املخصــصــة الختبار التضــخيم اجلزيئي فيجب أن تعد فقط 
 ملل 10و 4يف حملول دارئ الســــــــــــــتخراج العينات ترتاوح كميته بني مل التلوث بني العينات. تتم جمانســــــــــــــة العينة بالكا

خالف ذلك) بواســطة جهاز كهربائي جملانســة األنســجة وحمدلة صــغرية يدوية ع املصــن أفادوزن/حجم، إال يف حال  1:20(
أو مطرقة أو أداة أخرى مشــــاهبة. إن احمللول الدارئ الســــتخراج العينات عبارة عن حملول ملحي منظم بالفوســــفات بدرجة 
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غ؛ دوديكاهيدرات فوســــــــفات ثنائي 0.2يد البوتاســــــــيوم، غ؛ كلور 8(كلوريد الصــــــــوديوم،  7.4و 7.2محوضــــــــة ترتاوح بني 
يوم، 2.9الصــوديوم،   ديثيوكاربامايت الصــوديوم متمم بواســطة دمييثيلل) 1غ؛ ماء مقطّر، 0.2غ، فوســفات أحادي الُبوتَاســِ

 .يف املائة، أو أي حملول دارئ آخر مثبت الصالحية بالطرق املناسبة 0.2إيثانول  مركابتويف املائة، أو  0.2
 
 االختبارات المصلية 3-5
 
من احملبذ جداً استخدام فحص إليزا بواسطة أجسام مضادة أحادية الكلون أو متعددة الكلون مثبتة الصالحية،  

ام مضـــادة كان إنتاج أجســـو من أجل مســـح أعداد كبرية من العينات هبدف كشـــف فريوس تريســـيتزا احلمضـــيات وحتديده. 
 ) وغريهــاPermar et al., 1990؛ Vela et al., 1986( تِريســــــــــــــتيزا احلمضــــــــــــــيــات حتــديــداً أحــاديــة الكلون ختص فريوس 
 )، كفيالً حبل مشـــــكلة ختصـــــص التشـــــخيص، اليت كانتNikolaeva et al.) ،1996 هاراجعمن األجســـــام املضـــــادة اليت 

)، فزادت بالتايل احلســــــاســــــية التشــــــخيصــــــية Cambra et al., 2011( قد نشــــــأت عن األجســــــام املضــــــادة متعددة الكلون
 أو صــــــيغهما املؤتلفة  3CA5و  3DF1إن مزجياً مكوناً من اجلســــــمني املضــــــادين أحاديي الكلون و لالختبارات املصــــــلية. 

)Terrada et al., 2000كفيل بالتعرف على كافة عزالت فريوس تِريســــــــتيزا احلمضــــــــيات اليت جرى اختبارها واليت تعود ،( 
يرد وصف مفصل بتلك األجسام املضادة أحادية الكلون وحتديد و  ).Cambra et al., 1990( جمموعات دولية خمتلفةإىل 

أفيد عن أن مزجياً من اجلسـمني املضـادين أحاديي الكلون و ). Cambra et al. )2000a خصـائصـها وإثبات صـالحيتها يف
4C1 1وD12 ســـــالالت فريوس تِريســـــتيزا احلمضـــــياتنتج يف املغرب، يتفاعل مع طائفة واســـــعة من أ )Zebzami et al., 

 .) ولكن ال توجد بيانات متوفرة تتيح التثبت من ذلك1999
 
  فحص إليزا لدمغ األنسجة المباشر 3-5-1
 
ينّفذ فحص إليزا لدمغ األنســـــــــجة املباشـــــــــر، الذي يعرف أيضـــــــــاً بفحص إليزا للدمغ املناعي أو االختبار املناعي  

) باســــتخدام 2000b( .Cambra et al) وGarnsey et al )1993 املباشــــر، مبوجب التعليمات الواردة يف لتبقيع األنســــجة
 هناك جمموعة كاملة من اللوازم (مت التثبت من صــــــــــــــالحيتها يف اختبارات لألداء ويف العديدو الطريقة املوصــــــــــــــوفة أدناه. 

خيصــان فريوس تريســتيزا  اللذين DF1 + 3CA53الكلون من الدراســات املنشــورة) قائمة على اجلســمني املضــادين أحاديي 
) تتضــمن أغشــية مدموغة مســبقاً مع شــواهد إجيابية وســلبية وكافة الكواشــف واحمللوالت Vela et al., 1986( احلمضــيات

مثة جمموعة لوازم مشــاهبة ولكن غري مثبتة الصــالحية، ترتكز . .1Plant Print Diagnòstics SL الدارئة والركيزة، متاحة من
 .1Agdia.)، متاحة منet alZebzami  ،)1999. مااستعان هب نذيلال 12D 1و 1C 4اجلسمني املضادين على تفاعل 

 
مالئم (صــينية  مســتوعبســم) يف  13×  7توضــع األغشــية اليت جرى دمغ أنســجتها (احلجم املوصــى به: حوايل  

يف املائة يف املاء  1أو مســـــتوعب حمكم اإلغالق أو كيس بالســـــتيكي)، وتغطى مبحلول من ألبومني املصـــــل البقري بنســـــبة 
درجات مئوية  4رارة على حساعة)  16حتضن لساعة واحدة على درجة حرارة البيئة احمليطة أو طيلة الليل (حلوايل و املقطر، 

ل البقري يرمى حملول ألبومني املصــــــــ من املفيد خضــــــــها بشــــــــكل طفيف خالل هذه املرحلة. ّبذ).(هذا اخليار الثاين هو احمل
ل املســــتوعب نفســــه. يتم إعداد حملول مقرتن يتكون من اجلســــمني املضــــادين أحاديي خولكن يتم االحتفاظ باألغشــــية دا
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 12-15 يتشخيصروتوكول ب

 (حوايل بكميتني متكافئتني ،القلوية املرتبطني بالفوســفاتاز DF1 + 3CA53الكلون اخلاصــني بفريوس تريســتيزا احلمضــيات 
الكلون يف حملول ملحي منظم بالفوســـــــفات) أو من بروتيين االلتحام  يمن كل جســـــــم مضـــــــاد أحادملل يكروغرام/م 0.1

3DF1 scFv-AP/S + 3CA5 scFv-AP/S املعرب عنهما يف بكترييا اإلشــــــــــريكية القولونية Escherichia coli ) بالتذويب
 يســــــــــــكب احمللول املقرتن على األغشــــــــــــية .)Terrada et al., 2000( امللحي املنظم بالفوســــــــــــفاتاملناســــــــــــب يف احمللول 

 األغشــــــــــية لثالث ســــــــــاعات على درجة حرارة البيئة احمليطة مع خضــــــــــها بشــــــــــكل طفيف. حتضــــــــــنغطيتها ومن مث يحىت 
ومن مث يرمى احمللول املقرتن. تشـطف األغشـية واملسـتوعب بواسـطة حملول دارئ للغسـل (حملول ملحي منظم بالفوسـفات، 

يف املائة) وتغســـــــل بواســـــــطة اخلض (يدوياً أو  0.05بنســـــــبة  Tween 20 ، مع مادة7.4و 7.2بدرجة محوضـــــــة ترتاوح بني 
 كيزةر ارئ للغســـــل، وتتكرر عملية الغســـــل مرتني. من مث تســـــكب بواســـــطة آلة) ملدة مخس دقائق. ومن مث يرمى احمللول الد

إندوليل السريع/ُزْرَقِة النرتوترتازوليوم تبعاً لتعليمات -3-كلورو-4-برومو-5فوسفات  1 الفوسفاتاز القلوية (حبوب سيغما
 برومو-5من فوســـــــــفات ملل /ملغ 0.175من ُزْرَقِة النرتوترتازوليوم وملل ملغ/ 0.33الشـــــــــركة املصـــــــــّنعة برتكيز �ائي مقداره 

 جيايببنفســــــجي يف الشــــــواهد اإل-إندوليل الســــــريع) على األغشــــــية اليت حتضــــــن إىل أن يظهر لون أرجواين-3-كلورو-4-
 لتفاعل عرب غســل األغشــية بواســطة املياه اجلارية. متدد األغشــية على ورقا يتم إيقافدقيقة).  15و 10(ملدة ترتاوح بني  

وترتك لتجف. تتم معاينة الدمغات باجملهر مبســـــــتوى متدن من التضـــــــخيم (من عشـــــــر مرات إىل عشـــــــرين مرة). أما  ممتصّ 
 .تبنفسجية اللون يف املنطقة الوعائية للمادة النباتية فيدل على وجود فريوس تريستيزا احلمضيا-وجود ترسبات أرجوانية

 
 DAS-ELISA إليزا-اختبار ساندويتش ثنائي األجسام المضادة 3-5-2
 
 Cambra  (1991)و Garnsey إليزا بناء على تعليمات-ينفذ اختبار ســـــــــــاندويتش ثنائي األجســـــــــــام املضـــــــــــادة 

 قائمة على األجســـام املضـــادة أحادية الكلون مثبتةاللوازم من اكاملة هناك جمموعات  و باســـتخدام الطريقة املوصـــوفة أدناه. 
وعلى أجســـــام ) 3CA5 + 3DF1( Plant Print Diagnòstics SL)1( الصـــــالحية اخلاصـــــة بفريوس تريســـــتيزا احلمضـــــيات

 .Sediag1, Loewe1, Bioreba1, Agritest1(Agdia ,1.(مضادة خمتلفة متعددة الكلون
 
ـــ، كما تستخدم كبيبتان على األقل للشواهد اإلجيابية والسلبية كبيبتانتستخدم    . من طبق عيار جمهري لكل عينةـ

 عادة ما يتكون( )3DF1 + 3CA5( يتم إعداد حملول خمفف من األجســــــــــــــام املضــــــــــــــادة متعددة الكلون أو أحادية الكلون
 ميكروغرام/ملغ من الغلوبولينـــــــات املنـــــــاعيـــــــة اإلمجـــــــاليـــــــة) يف حملول دارئ من الكربونـــــــات، بـــــــدرجـــــــة 2إىل  1من 

ل)،  1غ؛ ماء مقطر،  2.93غ، بِيَكْربُوناِت الصُّوْديُوم،  1.59(كربيتيت الصوديوم، ثالث أكسيد الكربون،  9.6محوضة 
درجة مئوية، أو طيلة الليل  37عات على حرارة ميكرولرت إىل كل كبيبة. حيضــــــن الطبق ملدة أربع ســــــا 200وتضــــــاف كمية 

ســـــــاعة) على حرارة أربع درجات مئوية. تغســـــــل الكبيبات ثالث مرات بواســـــــطة حملول دارئ للغســـــــل (حملول  16(حلوايل 
 يف املائة). 0.05بنســــــــــــــبة  Tween 20 ، مع مادة7.4و 7.2ملحي منظم بالفوســــــــــــــفات، بدرجة محوضــــــــــــــة ترتاوح بني 

 ســـــــاعة 16ميكرولرت يف كل كبيبة. بعد احلضـــــــن ملدة  200)، مبقدار 3-4-3ج النبايت (القســـــــم ومن مث يضـــــــاف املســـــــتخر 
على حرارة أربع درجات مئوية، تغســــــل األطباق لثالث مرات حبســــــب التعليمات املوصــــــوفة لفحص إليزا لدمغ األنســــــجة 

 ون أو متعددي الكلونحمددة بواســـــــــــطة اجلســـــــــــمني املضـــــــــــادين أحاديي الكل خالئط). تعّد 1-5-3املباشـــــــــــر (القســـــــــــم 
)3DF1 + 3CA5(  ما يقارب) يف حملول ملحي ملل ميكروغرام/ 0.1املرتبطني بالفوســـفاتاز القلوية بنســـب إحالل مناســـبة
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 13-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ميكروليرت إىل كل كبيبة. 200يف املائة) مث يضـــــــــــاف مقدار  0.5منظم بالفوســـــــــــفات مع ألبومني املصـــــــــــل البقري بنســـــــــــبة 
درجة مئوية. ومن مث تغســــــل األطباق مرة أخرى حبســــــب الطريقة املوصــــــوفة  37يدوم احلضــــــن ثالث ســــــاعات على حرارة 

 من الفوســــــــــــفاتاز القلويةملل ملغ/ 1). يعّد حملول مكّون من 1-5-3(القســــــــــــم  لفحص إليزا لدمغ األنســــــــــــجة املباشــــــــــــر
من املاء املقطر، بدرجة محوضـــــــــــــة ملل  800ي إيتانول أمني يف من ثنائملل  97( (ُفوســـــــــــــفات الباراِنْرتوِفِنيل) يف ركيزة دارئة

 مع املــــاء املقطر) ويضــــــــــــــــــافملــــل  1000مع محض اهليــــدروكلوريــــك املركز/ مــــا جيعــــل احلجم اإلمجــــايل  9.8معــــدلــــة 
 اتنانومرت  405حتضـــــــــــن األطباق على درجة حرارة البيئة احمليطة وتقرأ على مســـــــــــتوى  ميكرولرت إىل كل كبيبة. 200مقدار 

 .دقيقة، أو حبسب تعليمات اجلهة املوّردة للجسم املضاد أحادي الكلون املستخدم 120 ضمنبفواصل منتظمة 
 
تعد نتيجة فحص إليزا ســـــــــــلبية يف حال كان متوســـــــــــط قيمة الكثافة الضـــــــــــوئية لكل واحدة من كبيبات العينات  

لشــــاهد الســــليب للمســــتخرجات النباتية الســــليمة. قيمة الكثافة الضــــوئية ل × 2أو إذا كانت أقل من  0.1املزدوجة أقل من 
لعينات املزدوجة أكرب اوتعترب نتيجة فحص إليزا إجيابية يف حال كان متوسط قيمة الكثافة الضوئية لكل واحدة من كبيبات 

ــــــــــــــ  ةأو معادل دة ام مضالدى استخدام أجسو قيمة الكثافة الضوئية للشاهد السليب للمستخرجات النباتية السليمة. ×  2لـ
أحادية الكلون، من الضــــروري أن تكون الشــــواهد الســــلبية مشــــاهبة قدر اإلمكان للمصــــفوفة اخلاضــــعة لالختبار يف الطبق 

 .نفسه
 
اختبار احللقة  3DF1 + 3CA5 مت إثبات صــــــالحية الطريقة اليت تســــــتخدم اجلســــــمني املضــــــادين أحاديي الكلون 

ترد مقارنة بني تلك الطريقة وبني تقنيات أخرى وبارامرتات . و )DIAGPRO )Cambra et al., 2002التابع ملشــــــــــــــروع 
 .7-3التشخيص يف القسم 

 
فيما أن بعض مزائج األجسام املضادة أحادية الكلون تكشف كافة سالالت فريوس تريستيزا احلمضيات بشكل  

 ودةحمدد وحســــــــــاس وموثوق به، هناك أجســــــــــام مضــــــــــادة متعددة الكلون غري متخصــــــــــصــــــــــة كما أن حســــــــــاســــــــــيتها حمد
)Cambra et al., 2011( إضـــــافية يف احلاالت اليت اســـــتخدمت فيها أجســـــام مضـــــادة متعددة  طرق. لذا حيبذ اســـــتخدام

ديد فريوس درجة إضــــــــــــــافية من اليقني يف حت املنظمة الوطنية لوقاية النباتاتالكلون يف اختبار للمقايســــــــــــــة، وحني تفرض 
 .تريستيزا احلمضيات

 
  االختبارات الجزيئية 3-6
 
يزا احلمضـــــــيات اجلينومي لفريوس تريســـــــت الرّييبلُنوْكِلُيوتيدات احلمض النووي  ملبعد أن أصـــــــبح التســـــــلســـــــل الكا 

س، مبا يف ذلك للفريو  الرّييبمتاحاً، وضـــعت إجراءات تشـــخيصـــية خمتلفة قائمة على الكشـــف املخصـــص للحمض النووي 
لتكميليـــة للحمض النووي امل مســــــــــــــــابرالتهجني اجلزيئي مع  لامل الرّييباحلمض النووي أو  كمـــّ  قـــائمـــة رقطعـــدة ، و كمـــّ

 القائمة الطرق). إن تلك Moreno et al., 2008( على التفاعل املتســــــــلســــــــل للبوليمرياز باســــــــتخدام النســــــــخ العكســــــــي
على التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام إنزمي النسخ العكسي، قد حسنت بدرجة كبرية حساسية الكشف، فأتاحت 

للفريوس يف األنســــــجة املصــــــابة للحمضــــــيات أو يف أصــــــناف األرقات الناقلة  الرّييبالتقييم الكمي لنســــــخ احلمض النووي 
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 14-15 يتشخيصروتوكول ب

من شــــــــأن اســــــــتخدام تقنية عالية اإلنتاجية من قبيل التفاعل  .)Bertolini et al., 2008( لفريوس تريســــــــتيزا احلمضــــــــيات
 حقدون احلاجة إىل أية معاجلة ال أن حيولاملتســــــــــلســــــــــل للبوليمرياز باســــــــــتخدام النســــــــــخ العكســــــــــي يف الوقت احلقيقي، 

ملتســــــــــلســــــــــل ا(مثل الرحالن الكهربائي باهلالم) ما جيعله بالتايل أســــــــــرع، كما أن جمال التلوث فيه أقل مما هو مع التفاعل  
 .للبوليمرياز التقليدي

 
باســتثناء التفاعل املتســلســل للبوليمرياز باســتخدام إنزمي النســخ العكســي لالصــطياد املناعي (الذي ال يســـتوجب  

ثبتة بالطرق بواســــــطة الربوتوكوالت ذات الصــــــالحية امل الرّييب)، ينبغي اســــــتخراج احلمض النووي الرّييبعزل احلمض النووي 
ملية التلوث بني الواحدة واألخرى خالل ع منعاملناســبة. جيب وضــع العينات داخل أكياس بالســتيكية منفصــلة من أجل 

د النباتية اأجزاء األنسجة املدموغة أو األجزاء املسحوقة من املو  وأميكن أيضاً ملستخرجات النباتات املنقطة، و االستخراج. 
أو أغشــية من النايلون وأن حتلل بواســطة التفاعل املتســلســل للبوليمرياز باســتخدام إنزمي النســخ  نشــافأن تثّبت على ورق 

 ). ال ينصـــــــــح باســـــــــتخدام عينات منقطة أو مدموغة األنســـــــــجةBertolini et al., 2008( العكســـــــــي يف الوقت احلقيقي
از باســـتخدام إنزمي دي، فبســـبب قلة حســـاســـيته مقارنة بالتفاعل املتســـلســـل للبوليمري يف التفاعل املتســـلســـل للبوليمرياز التقلي

 .كاذبةالنسخ العكسي يف الوقت احلقيقي، قد يفضي ذلك إىل نتائج سلبية  
 
  مكّملواالصطياد المناعي وتوليف الحمض النووي ال الّريبيتنقية الحمض النووي  3-6-1
 
 كّملامل الرّييبتنقية احلمض النووي  3-6-1-1
 
دام النووي أن تتم باســتخدام الربوتوكوالت مثبتة الصــالحية بالطرق املالئمة، أو باســتخ الرّييبعلى تنقية احلمض  

 املســــــــــــــتخرج لرّييبا. جيب ختزين احلمض النووي اجلهة املصــــــــــــــّنعةتبعاً لتعليمات  الرّييبجمموعة لوازم لتنقية احلمض النووي 
من عام  ألقلدرجة حتت الصــــــفر إىل أن يســــــتخدم كنموذج، وذلك  20) أو مفضــــــلةدرجة حتت الصــــــفر ( 70على حرارة 

 .يب املتكررةالتذو -جراء دورات التجميد الرّييباحلمض النووي  لفسادينبغي ختزين كميات صغرية تفادياً و واحد. 
 
  االصطياد المناعي 3-6-1-2

 
 مزيج خمفف عــدّ . حتقيقــاً هلــذه العمليــة، يالرّييبيعترب االصــــــــــــــطيــاد املنــاعي خيــاراً بــديًال عن تنقيــة احلمض النووي  

يزا بفريوس تريســــت نيالكلون اخلاصــــ يمتعدد يناملضــــاد ســــمنيمن اجلملل ميكروغرام/ 1من  مكّونمن األجســــام املضــــادة 
ميكروغرام/مــل) يف حملول دارئ من الكربونــات، بــدرجــة  0.5+ ملــل ميكروغرام/ 3DF1 + 3CA5 ،0.5احلمضــــــــــــــيــات (

 منيجلســــــــــبونات). من مثّ يوزع مزيج الالطالع على تركيبة احمللول الدارئ من الكر  2-5-3القســــــــــم  انظر( 9.6محوضــــــــــة 
درجة  37األنابيب ملدة ثالث ســـــاعات على حرارة  وحتضـــــنميكرولرت يف كل أنبوب)  100دقيقة (على أنابيب  يناملضـــــاد

(حملول ملحي  للغسل عقيمميكرولرت من حملول دارئ  150ية. تغسل األنابيب املغلفة باألجسام املضادة ملرتني بواسطة مئو 
 القســـــــــم انظريف املائة؛  0.05بنســـــــــبة  Tween 20 ، مع مادة7.4و 7.2بني  تهدرجة محوضـــــــــترتاوح منظم بالفوســـــــــفات، 

 100ايت (من اخليارات املمكنة لتنقية املســـــــــتخرج النبو لالطالع على تركيبة احمللول امللحي املنظم بالفوســـــــــفات).  3-4-3
جزاء ورقي أو اســــــتخدامه مباشــــــرة كمســــــتخرج خام فتوزع أ فلرتأو الرتشــــــيح بواســــــطة  بالطرد املركزيميكرولرت) االســــــتعانة 
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 15-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 جليد لىعســـــــــام املضـــــــــادة. حتضـــــــــن األنابيب ملدة ال تقل عن ســـــــــاعتني متكافئة منه على األنابيب الدقيقة املغلفة باألج
درجة مئوية. وبعد مرحلة االصطياد املناعي هذه، تغسل األنابيب الدقيقة ثالث مرات بواسطة  37أو لساعتني على حرارة 

 كّملللغســل. وســوف جيري داخل هذه األنابيب املغســولة توليف احلمض النووي امل عقيممن حملول دارئ  اميكرولرت  150
 .وتضخيم التفاعل املتسلسل للبوليمرياز

 

 مكّملتوليف الحمض النووي ال 3-6-1-3

 
ميكن حفظه  كّملمه ليس ســهًال، فمن احملبذ توليف محض نووي خالل ختزين الرّييباحلمض النووي  حفظمبا أن  

هناك و . لرّييبالفرتات طويلة مع شـــــــــروط باحلد األدىن فيما خص احلرارة، مقارنة باالشـــــــــرتاطات اليت ختص احلمض النووي 
 .كّملجمموعات لوازم جتارية عدة متاحة لتوليف احلمض النووي امل

 
 يالتفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي لالصطياد المناع 3-6-2
 
 :) البادئتان مها1999وآخرين ( Olmos حبسب 
 

PIN1 :5′-GGT TCA CGC ATA CGT TAA GCC TCA CTT-3′ 
PIN2 :5′-TAT CAC TAG ACA ATA ACC GGA TGG GTA -3′ 

 
ميكرولرت؛  14.3يتكون مزيج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام إنزمي النسخ العكسي من: ماء فائق النقاء،  

ميكرولرت؛  1.5، اميليموالر  25ميكرولرت؛ كلوريد املغنزيوم  2.5، 10× دارئ بوليمرياز احلمض النووي للمســــــــــــــتحرة املائية 
 PIN1 ميكرولرت؛ بادئة 2يف املائة،  4بنســبة  Triton X-100 ميكرولرت؛ 1.25ميلموالر،  5نكليوتيدات ثالثية الفوســفات 

يد،  مادة ميكرولرت؛ 1، اميكروموالر  PIN2  25ةميكرولرت؛ بادئ 1، اميكروموالر  25 لُفوكســـِ ؛ اميكرولرت  1.25ثُناِئيُّ ميثيل ســـَ
ــــة 0.1وحــــدة/ميكرولرت،  AMV 10 أنزمي النســــــــــــــخ العكســــــــــــــي  ميكرولرت؛ بوليمرياز احلمض النووي للمســــــــــــــتحرة املــــائي

ميكرولرتاً) مباشرة على األنابيب الدقيقة املغسولة املغلفة  25ميكرولرت. يضاف خليط تفاعلي ( 0.1وحدات/ميكرولرت،  5
 :للتفاعل املتســــلســــل للبوليمرياز باســــتخدام إنزمي النســــخ العكســــي فهي كالتايل التدويرأما بارامرتات  باألجســــام املضــــادة.

 ثــانيــة 30ويــة ملــدة درجــة مئ 92دورة من ( 40درجــة مئويــة ملــدة دقيقتني، تعقبهمــا  92دقيقــة، و 45درجــة مئويــة ملــدة  42
 درجة مئوية 72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة) مع مرحلة إطالة أخرية على حرارة  72ثانية و 30درجة مئوية ملدة  60و

 .زوج قواعد 131درجات مئوية. أما حجم األمبليكون املتوقع فيبلغ  8دقائق تعقبها مرحلة تربيد على حرارة  10ملدة 
 
 ات احليةالتابع ملشـــــــــروع (الربوتوكوالت التشـــــــــخيصـــــــــية للكائناختبار احللقة مت التثبت من صـــــــــالحية الطريقة يف  

 ). ترد مقارنة مع التقنيات األخرى وبارامرتات التشــــــــــــــخيصCambra et al., 2002( DIAGPRO الضــــــــــــــارة للنباتات) 
 .7-3يف القسم 
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 16-15 يتشخيصروتوكول ب

ب إنزيم النسخ العكسي المتداخل لالصطياد المناعي في أنبو التفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام  3-6-3
 مغلق واحد

 
 :) البادئات هيOlmos et al. ، )1999حبسب 
 

PEX1 :5′-TAA ACA ACA CAC ACT CTA AGG-3’ 
PEX2 :5′-CAT CTG ATT GAA GTG GAC-3’ 
PIN1 :5′-GGT TCA CGC ATA CGT TAA GCC TCA CTT-3’ 
PIN2 :5′-TAT CAC TAG ACA ATA ACC GGA TGG GTA-3’ 

 
من أجل التفاعل املتســــــلســــــل للبوليمرياز باســــــتخدام إنزمي النســــــخ ملل  0.5 تهإن أداة تقســــــيم أنبوب دقيق ســــــع 

). يتألف اخلليط الرئيســـــي للتفاعل Olmos et al. ، )1999املوصـــــوفة يفالعكســـــي املتداخل يف أنبوب مغلق واحد، هي 
 :إنزمي النسخ العكسي من مزجيني تفاعليني، مهااملتسلسل للبوليمرياز باستخدام 

 
بوليمرياز احلمض  ؛ حملول دارئ مناميكرولرت  15.8(يلقى يف قعر األنبوب الـــدقيق): مـــاء فـــائق النقـــاء،  المزيج ألف""

ميكرولرت؛ نكليوتيــدات ثالثيــة  3.6، اميليموالر  25؛ كلوريــد املغنيزيوم اتميكرولرت  3، 10× النووي للمســــــــــــــتحرة املــائيــة 
 PEX1  ؛ بــادئــةاتميكرولرت  2.2يف املــائــة،  4بنســــــــــــــبــة  Triton X-100 ؛اتميكرولرت  2، اتميليموالر  5الفوســــــــــــــفــات 

يـــــد، 0.6، اتميكروموالر  PEX2 25 ميكرولرت؛ بـــــادئـــــة 0.6، اميكروموالر  25 لُفوكســــــــــــــِ ـــــاِئيُّ ميثيـــــل ســــــــــــــَ  ميكرولرت؛ ثُن
بوليمرياز احلمض النووي للمســـتحرة و ميكرولرت؛  0.2وحدات/ميكرولرت،  AMV  10ميكرولرت؛ أنزمي النســـخ العكســـي 1.5

 .ميكرولرت 0.5وحدات/ميكرولرت،  5املائية 
 
ُبولِيِمرياُز احلمض لحملول دارئ ميكرولرت؛  2.6خمروطي الشــــــكل): ماء فائق النقاء،  املســــــتوعب(يوضــــــع يف  المزيج باء""

َتِحرّة املائية  النووي  ،اميليموالر  PIN2 25 ميكرولرت؛ وبادئة 3.2، اميليموالر  PIN1 25 ميكرولرت؛ بادئة 1 ،10×للُمســــــــــــــْ
 .ميكرولرت 3.2

 
 درجة 42للتفاعل املتســـــلســـــل للبوليمرياز باســـــتخدام إنزمي النســـــخ العكســـــي فهي كالتايل:  التدويرأما بارامرتات  

درجة مئوية  45ثانية و 30درجة مئوية ملدة  92( من دورة 25درجة مئوية ملدة دقيقتني تعقبها  92دقيقة و 45مئوية ملدة 
 األوىل، خيضــــــــــــــع األنبوب حلركــة دواميــة وطــاردة املرحلــةبعــد هــذه  درجــة مئويــة ملــدة دقيقــة واحــدة). 72ثــانيــة و 30ملــدة 

عملية التضـــــخيم األوىل. ومن مث يوضـــــع األنبوب  نتجاتمبثوان) من أجل خلط املزيج باء  5دورة يف الدقيقة ملدة  6000(
 درجــــة مئويــــة 92دورة من ( 40مرة أخرى فيجري التفــــاعــــل على الشــــــــــــــكــــل التــــايل: ) Thermal cycler( يف جهــــاز

درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة) مع مرحلة اســـــــــــــتطالة أخرية على حرارة  72ثانية و 30درجة مئوية ملدة  60ثانية، و 30ملدة 
 درجــات مئويــة. ويبلغ احلجم املتوقع لألمبليكون 8يــة ملــدة عشــــــــــــــر دقــائق تعقبهــا مرحلــة تربيــد على حرارة درجــة مئو  72

 .زوج قواعد 131
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 17-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ترد مقارنة . DIAGPRO (Cambra et al., 2002) التابع ملشـروعاحللقة مت التثبت من صـالحية هذه الطريقة يف اختبار 
 .7-3التقنيات األخرى وبارامرتات التشخيص يف القسم ب
 
  االعتبارات العامة للتفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي، والتفاعل المتداخل 3-6-4
 
قد تدعو احلاجة إىل تعديل بروتوكوالت التفاعل املتسـلسـل للبوليمرياز باسـتخدام إنزمي النسـخ العكسـي وحتسـينها  

 . املختلفة )Thermocycler( التدوير احلراري أجهزةلدى استخدام كواشف أو 
 
التفاعل املتســلســل للبوليمرياز باســتخدام إنزمي النســخ العكســي التقليدي من أجل كشــف فريوس  تطبيقيف حال  

تريســتيزا احلمضــيات، ينصــح بتطبيق التفاعل اخلاص باالصــطياد املناعي. فإن التفاعل التقليدي من دون االصــطياد املناعي 
 .فاعل التقليدييف حساسية الت كاحبةل  معواجود أن يؤثر و مل . وحيتكاذبةال يكون حساساً وقد يفضي إىل نتائج سلبية  

 
تكون نتيجة اختبار عينة ما سلبية يف حال تعذر كشف األمبليكون اخلاص بفريوس تريستيزا احلمضيات باحلجم  

 ةشــــــــــــــف يف الشــــــــــــــواهــد اإلجيــابيــة. تعــد نتيجــة االختبــار على عينــة مــا إجيــابيــاملتوقع يف العينــة قيــد االختبــار، مع أنــه قــد كُ 
 ل كشــــــف األمبليكون اخلاص بالفريوس باحلجم املتوقع يف العينة قيد االختبار، شــــــريطة عدم حصــــــول أي تضــــــخيميف حا

 .يف أي من الشواهد السلبية
 
 المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي في الوقت الحقيقي التفاعل 3-6-5
 
يقي، األوىل باستخدام إنزمي النسخ العكسي يف الوقت احلقجرى وصف مقايستني للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز  

 ).2008( .Saponari et al ) فيما وصف األخرىBertolini et al.)2008  من قبل
 
 :هيالبادئتان واملسبار  )Bertolini et al. )2008 حبسب 
 

3′UTR1 :5′-CGT ATC CTC TCG TTG GTC TAA GC-3′ 
3′UTR2 :5′-ACA ACA CAC ACT CTA AGG AGA ACT TCT T-3′ 

181T :FAM-TGG TTC ACG CAT ACG TTA AGC CTC ACT TG-TAMRA 
 
ميكرولرتاً. يتكون مزيج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام إنزمي النسخ  25�ائية تبلغ  ةكميّ نفذ التفاعل يف  يُ  

 PCR Master -Step RT-ID One-AgPathخليطميكرولرت؛  95.0العكســــــي يف الوقت احلقيقي من: ماء فائق النقاء، 

Mix × 2 1( منApplied Biosystems( 12.5 التفاعل املتســــلســــل للبوليمرياز باســــتخدام إنزمي ميكرولرت؛ خليط أنزميات 
                                                 

 يف هذا الربوتوكول التشـــخيصـــي الطرق (مبا فيها اإلشـــارة إىل أمساء العالمات التجارية) كما نشـــرت، وهذه حتدِّد املســـتوى األصـــلي للحســـاســـية توصـــى  1
ملوافقة ة ايواخلصــوصــية و/أو إمكانية االســتنســاخ املتحققة. وال يعين اســتخدام أمساء كواشــف أو مواد كيميائية أو معدات يف هذه الربوتوكوالت التشــخيصــ
يف هذه  ةعليها دون غريها من الكواشـــــــــــــــف واملواد الكيميائية واملعدات اليت ميكن أن تكون مناســـــــــــــــبة أيضـــــــــــــــاً. وميكن تعديل اإلجراءات املختربية الوارد

  الربوتوكوالت مبا يناسب معايري املختربات الفردية، شريطة التثبت منها على النحو الوايف.



15 يربوتوكول التشخيصال بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 18-15 يتشخيصروتوكول ب

 UTR2′3 ميكرولرت؛ بــــــادئــــــة 2.4، اتميكروموالر  UTR1 10′3 ميكرولرت؛ بــــــادئــــــة 1، 25× النســــــــــــــخ العكســــــــــــــي 
 اتميكرولرت  5ميكرولرت؛  0.75، اتميكروموالر  FAM   5بـــــــــــــــــمدموغ  181Tميكرولرت؛ مســـبار  2.4، اتميكروموالر  10

من خليط التفاعل يف الوقت احلقيقي.  اً ميكرولرت  20املســـــتخرج أو احملرر من غشـــــاء مضـــــافاً إىل  الرّييبمن احلمض النووي 
دورة  45درجة مئوية ملدة عشـــــــر دقائق تعقبها  95درجة مئوية ملدة عشـــــــر دقائق و 45أما بارامرتات دورات التفاعل فهي: 

 .زوج قواعد 95درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة). ويبلغ احلجم املتوقع لألمبليكون  60ثانية و 15درجة مئوية ملدة  95من (
 
ــــــــ قدّ الوقت احلقيقي لدمغ األنسجة، فيما خص التفاعل يف   ، وخصوصيته 0.98رت نسبة حساسية التشخيص بـ

تدل بارامرتات التشخيص  ).Vidal et al., 2012( تباعاً  0.021و 6.63ونسبة األرجحية اإلجيابية والسلبية بـــــــــــ  0.85بـــــــــــ 
تلك على أن التفاعل يف الوقت احلقيقي من أجل دمغ األنسجة يشكل التقنية األكثر حساسية لدى مقارنته بفحص إليزا 

ا احلمضيات ز امه للكشف والتشخيص الروتينيني لفريوس تريستيلدمغ األنسجة املباشر، األمر الذي يثبت صالحية استخد
اسية هذه التقنية التحليل ارتفاع مستوى حس حيتي خلو أية مادة نباتية من فريوس تريستيزا احلمضيات.لتقييم  والتوصية به

ترب يف أي موســم ختالدقيق للعينات املركبة (اليت تصــل إىل عشــر أشــجار أو نبتات مشــاتل) كعينة تشــخيصــية واحدة حينما 
من الســـــــــنة، ويتيح أيضـــــــــاً حتليل أصـــــــــناف األرقات من أجل الكشـــــــــف عن وجود الكميات املتدنية من فريوس تريســـــــــتيزا 

 من أجل االطالع على بارامرتات التشـــــــخيص اإلضـــــــافية للتثبت من صـــــــالحية التفاعل يف الوقت احلقيقيو  احلمضـــــــيات.
 .7-3القسم  انظرمن أجل دمغ األنسجة، 

 
 :هي) البادئات واملسبار Saponari et al.  )2008 حبسب 
 

P25F :5′-AGC RGT TAA GAG TTC ATC ATT RC-3′ 
P25R :5′-TCR GTC CAA AGT TTG TCA GA-3′ 

CTV-CY5 :CY5-CRC CAC GGG YAT AAC GTA CAC TCG G 
 
يتألف مزيج التفاعل املتســـــــلســـــــل للبوليمرياز باســـــــتخدام إنزمي و . اً ميكرولرت  25ينفذ التفاعل يف كمية �ائية تبلغ و  

 iScript One-Step RT-PCR لوازمميكرولرت؛ جمموعيت  6.6احلقيقي من: ماء فائق النقاء، النســـــخ العكســـــي يف الوقت 

Kit for Probes )Bio-Rad 1 (12.5 الرئيســي إلنزمي النســخ العكســي ميكرولرت؛ اخلليط )iScript( ،0.5 ميكرولرت؛ بادئة 
P25F ،10  ،بــــــادئــــــةميكرولرت؛  1ميكروموالر P25R ،10  ؛ مســــــــــــــبــــــاراتميكرولرت  2 ،اتميكروموالر CTV-CY5  

 املســــــــــــــتخرج أو احملرر من غشــــــــــــــاء مضــــــــــــــافاً  الرّييبمن احلمض النووي  اتميكرولرت  2ميكرولرت؛ و 0.4، اتميكروموالر  5
درجة مئوية ملدة دقيقتني،  55هي: فأما بارامرتات دورات التفاعل  من خليط التفاعل يف الوقت احلقيقي. اً ميكرولرت  23إىل 

 ثــانيــة). 30درجــة مئويــة ملــدة  59ثــانيــة و 15درجــة مئويــة ملــدة  95دورة من ( 40دقــائق تعقبهــا  5درجــة مئويــة ملــدة  95و
 .زوج قواعد 101أما احلجم املتوقع لألمبليكون فهو 

 
واإلجيابية  الســــلبية النتائجتشــــخيص (أي احلســــاســــية واخلصــــوصــــية والدقة ونســــب أرجحية  أي بارامرتاتمل ترد  

 .وأرجحية اإلصابة باملرض بعد االختبار) هلذا الربوتوكول
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 19-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  فسير نتائج التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي وفي الوقت الحقيقيت 3-6-7
 
  الجزيئيةشواهد االختبارات  3-6-1
 
ختبار املســتخدم حبســب نوع اال-مالئمة  شــواهدنتيجة االختبار اليت مت التوصــل إليها، ينبغي تناول ب يُأخدلكي  

لكل ســــــــلســــــــلة من ســــــــلســــــــالت عزل محض النواة وتضــــــــخيمه لآلفة املســــــــتهدفة أو محض النواة -ودرجة اليقني املطلوبة 
د األدىن من الشــواهد ، يتألف احليللبوليمرياز باســتخدام إنزمي النســخ العكســبالنســبة إىل التفاعل املتســلســل و  املســتهدف.

 ).شاهد إجيايب حلمض النواة وشاهد سليب للتضخيم (ال شاهد منوذج واجبة االستخدام من
 
يســـتخدم هذا الشـــاهد لرصـــد كفاءة طريقة االختبار (بغض النظر عن عملية  .الشــاهد اإليجابي لحمض النواة 

تخدام محض نووي جيوز اســـ .التضـــخيم، يف التفاعل املتســـلســـل للبوليمرياز باســـتخدام إنزمي النســـخ العكســـياالســـتخراج) و 
على احلمض ب وجي رييب معد مســــــبقاً (خمّزن) أو مواد نباتية مصــــــابة بفريوس تريســــــتيزا احلمضــــــيات مدموغة على غشــــــاء.

ت من جودة الشـــاهد من أجل التثب بصـــورة دورية للتحققوع املخزن أو املواد املعّدة املصـــابة بالفريوس، اخلضـــ الرّييبالنووي 
 .الطويلة التخزين فرتاتمع 

 
 بالنسبة إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام إنزمي النسخ العكسي يف الوقت احلقيقي .الشاهد الداخلي 

 التنبئيــــــةالتــــــابع للجينــــــة  املرســـــــــــــــــــال الرّييب)، جيوز إدراج احلمض النووي Saponari et al.  )2008 الــــــذي وصــــــــــــــفــــــه
NADH dehydrogenase 5 (nad5) بروتوكول التفاعل كشــــــاهد داخلي من أجل اســــــتبعاد احتمال أية نتائج  ضــــــمن

 دفومبا أن هذا اهل جراء فشـــــــــــــل اســـــــــــــتخراج محض النواة أو فســـــــــــــاده أو وجود كوابح للتفاعل. ،للتفاعل كاذبةســـــــــــــلبية  
رد فعل ب كاذبة  ثقةألمر الذي قد يؤدي إىل ا nad5 املخترب باحلمض النووي جلينةمن العوائل، ينبغي التحوط لعدم تلويث 

 .الشاهد الداخلي
 
يعترب هذا الشــــــاهد ضــــــرورياً من أجل التفاعل املتســــــلســــــل  .شـــــاهد نموذج) الالشـــــاهد الســـــلبي للتضـــــخيم ( 

لنتائج اإلجيابية من أجل اســـــــــتبعاد ايف الوقت احلقيقي التفاعل للبوليمرياز باســـــــــتخدام إنزمي النســـــــــخ العكســـــــــي التقليدي و 
 مرحلة التضــــــــــــــخيم، يضــــــــــــــاف ماء مالئم للتفاعل وخال لدىو  جراء التلوث خالل مرحلة إعداد مزيج التفاعل. كاذبةال

 .كان قد استخدم إلعداد مزيج التفاعل  ،من إنزمي ريُبونُوْكَلياز
 
النواة املســتهدف الذي مت اســتخراجه يســتخدم هذا الشــاهد لضــمان إتاحة محض  شاهد االستخراج اإليجابي. 

بالكمية واجلودة الكافيتني للتفاعل املتســــــلســــــل للبوليمرياز باســــــتخدام إنزمي النســــــخ العكســــــي، وإمكانية كشــــــف الفريوس 
 مةتات أو حشــــــرات ســــــليايســــــتخرج محض النواة من النســــــيج العائل املصــــــاب بالفريوس أو من أنســــــجة نبو  املســــــتهدف.

 .زا احلمضياتقد لدغها فريوس تِريستي
 
ادي التلوث جراء تحوط لتفلدى عملية التفاعل املتســـلســـل للبوليمرياز باســـتخدام إنزمي النســـخ العكســـي، جيب ال 

 .عن الشواهد اإلجيابية أو العينات اإلجيابية الرذاذ الناجم
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 20-15 يتشخيصروتوكول ب

 
لفعل ا يســـتخدم هذا الشـــاهد لرصـــد التلوث خالل اســـتخراج محض النواة و/أو رد شــاهد االســتخراج الســلبي. 

 ينطوي هذا الشــاهد على محض نواة اســتخرج من نســيج عائل غري مصــاب فخضــع من مث للتضــخيم. إزاء النســيج العائل.
 .يوصى باستخدام شواهد متعددة حني تكون العينات اإلجيابية متوقعة بأعداد كبريةو 
 
متســـــلســـــل والتفاعل ال التفاعل المتســـــلســـــل للبوليميراز باســـــتخدام إنزيم النســـــخ العكســـــي التقليدي 3-6-7-1

  للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي لالصطياد المناعي
 
 :إال إذا ،لعكسي اخلاص باملمرضاتالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام إنزمي النسخ اب دّ ال يعت 
 

  أنتج الشاهد اإلجيايب أمبليكوناً للفريوس باحلجم املناسب؛ )1(

  .السليب لالستخراج والشاهد السليب للتضخيم أمبليكونات للفريوس باحلجم املناسبمل ينتج الشاهد  )2(
 
 )nad5( املرســــــــال الرّييبللحمض النووي  الشــــــــاهد الداخلي للجينة املتقدرية ايف حال اســــــــتخدمت كذلك بادئت 
 CTC CAG TCA CCA ACA TTG-′5: ةعكســي ،GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3′-′5: أمامية(

GCA TAA-3′ النبايت الســـــــليم) (يف حال  جمث شـــــــاهد االســـــــتخراج الســـــــليب (النســـــــيزوج قاعدة)، ومن  181، منتج من
أما عجز العينات  زوج قاعدة. 115اســــتخدامه)، والشــــاهد اإلجيايب وكل من عينات االختبار جيب أن تنتج أمبليكوناً من 

شــــل، أو أنه مل قد ف الرّييبإىل أن اســــتخراج احلمض النووي  عن التضــــخم بواســــطة بادئات الشــــواهد الداخلية فيشــــري مثالً 
أن هذا األخري  رج أواملستخ الرّييبيكن مدرجاً يف مزيج التفاعل، أو أن مركبات كاحبة للتفاعل موجودة يف احلمض النووي 

 .فسدقد 
 
 .باحلجم الصحيح أمبليكوناً ويعترب اختبار عينة ما إجيابياً يف حال أنتج  
 
 التفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي في الوقت الحقيقي 3-6-7-2
 
ال يعترب التفاعل املتســــلســــل للبوليمرياز باســــتخدام إنزمي النســــخ العكســــي يف الوقت احلقيقي اخلاص باملمرضــــات  

 :موثوقاً به إال إذا
 

  بالفريوس؛أنتج الشاهد اإلجيايب منحىن تضخم بواسطة البادئات اخلاصة  )1(

ئات اخلاصــــة م بواســــطة الباديتضــــخ يج والشــــاهد الســــليب للتضــــخيم منحنيومل ينتج الشــــاهد الســــليب لالســــتخرا  )2(
 .بالفريوس

 
التحقق من قيمة حد  ينبغي ويعترب اختبار عينة ما إجيابياً يف حال أنتج منحىن تضــــــــــخيم منوذجياً بطريقة مطردة. 

 .ار للمرة األوىلالدورة يف كل خمترب لدى إجراء االختب



15 يربوتوكول التشخيصال  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 21-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
  التثبت من الصالحية عبر دراسة ألداء االختبار 3-7
 
الذي أجرته عشـــــــرة خمتربات مســـــــتعينة  )DIAGPRO )Cambra et al., 2002اختبار احللقة التابع ملشـــــــروع يف  

مبجموعة من عشــــر عينات مرّمزة تتضــــمن عينات عن أنســــجة مصــــابة بفريوس تريســــتيزا احلمضــــيات وعينات عن أنســــجة 
، كان اختبار إليزا املباشــر لدمغ األنســجة (IVIA) ســليمة تعود إىل اجملموعة اليت ميلكها معهد البحوث الزراعية يف فالنســيا

يف املائة (عدد النتائج اإلجيابية والســــلبية  99دقيقاً بنســــبة  3DF1 + 3CA5 املضــــادين أحاديي الكلون بواســــطة اجلســــمني
 على النســـــــــبة تفوقت نســـــــــبة الدقة هذه تقنية/عدد العينات اليت جرى اختبارها).ا بواســـــــــطة هاحلقيقية اليت مت تشـــــــــخيصـــــــــ

يف املائة) والتفاعل املتســـــــــلســـــــــل  98بلغت دقته ذي الإليزا ( -دةار ســـــــــاندويتش ثنائي األجســـــــــام املضـــــــــااليت حققها اختب
يف املائة) والتفاعل املتســـــــلســـــــل  94بلغت دقته الذي للبوليمرياز باســـــــتخدام إنزمي النســـــــخ العكســـــــي لالصـــــــطياد املناعي (

بلغت لذي اللبوليمرياز املتداخل باســتخدام إنزمي النســخ العكســي املتداخل لالصــطياد املناعي، داخل أنبوب مغلق واحد (
ســية التقنيات األخرى فيما أن حســا 0.98كان مســتوى حســاســية اختبار إليزا لدمغ األنســجة املباشــر و  يف املائة). 89دقته 

بلغت درجة ختصــــــــص التشــــــــخيص الختبار و  .(Vidal et al., 2012) تباعاً  0.93و 0.96و 0.96قد بلغت آنفة الذكر 
بلغت و  تباعاً. 0.82و 0.91و 1.0خيص التقنيات األخرى قد بلغ فيما أن ختصـــص تشـــ 1.0إليزا لدمغ األنســـجة املباشـــر 

) إلليزا لدمغ األنســــــــــــــجة Sackett et al., 1991( اإلجيابية (االختبارات اإلجيابية اليت تنطوي على املرض؛ القيمة التنبؤية
القيمـة وبلغـت  تبـاعـاً. 0.89و 0.94و 1.0اإلجيـابيـة للتقنيـات األخرى قـد بلغـت  القيمـة التنبؤيـة، فيمـا أن 1.0املبـاشــــــــــــــر 

ات الســلبية للتقني التنبؤيةالقيمة فيما بلغت  ،0.97إلليزا لدمغ األنســجة املباشــر  )(Sackett et al., 1991 الســلبية التنبؤية
 .(Harju et al., 2000)تباعاً،  0.88و 0.94و 0.95األخرى 

 
 3DF1 + 3CA5تبني أن فحص إليزا لدمغ األنســـــــجة املباشـــــــر بواســـــــطة اجلســـــــمني املضـــــــادين أحاديي الكلون  

لوجية للربتقال بســاطة واقتصــاداً، حني يقارن بالفهرســة البيو و  مصــداقيةاألكثر  ،للمواد النباتية يل الروتيينلهو أســلوب التح
ملتســلســل باســتخدام إنزمي النســخ العكســي لالصــطياد املناعي، والتفاعل ااملكســيكي، وإليزا والتفاعل املتســلســل للبوليمرياز 

 وقد قام ).2002وآخرون،  Cambra( للبوليمرياز باســــــــــــــتخدام إنزمي النســــــــــــــخ العكســــــــــــــي املتداخل لالصــــــــــــــطياد املناعي
Ruiz-García et al. )2005(ه ضــــاهى نكذلك بإثبات صــــالحية فحص إليزا لدمغ األنســــجة املباشــــر  وبتحليله ليربهنوا أ

يف املائة من األشـــــجار  97دة من حيث احلســـــاســـــية (فقد كشـــــف النظام األجســـــام املضـــــا يســـــاندويتش ثنائ-زافحص إلي
ملباشـــــر دمغ األنســـــجة ال متت مقارنة إليزا اإلجيابية باســـــتخدام أربع ســـــويقات) إال أنه كان أســـــهل اســـــتخداماً وأقل كلفة.

رســـــــــة البيولوجية على الليمون املكســـــــــيكي وبدمغ الفهب 3DF1 + 3CA5 بواســـــــــطة اجلســـــــــمني املضـــــــــادين أحاديي الكلون
األنسجة بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام إنزمي النسخ العكسي يف الوقت احلقيقي من أجل كشف فريوس 

ســجة املباشــرة مغ األنفتم تقييم بارامرتات تشــخيصــية خمتلفة وثبت أن أليزا لد ).Vidal et al., 2012( تريســتيزا احلمضــيات
ار أي كان مســــــتوى انتشــــــ ،ذات األرجحية األعلى لكشــــــف املرض ما بعد االختبارو هي الطريقة األكثر ختصــــــصــــــاً ودقة 

 .الفريوس
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 22-15 يتشخيصروتوكول ب

  تحديد السالالت العدائية لفيروس تريستيزا الحمضيات -4
 
 .لتضخيممصلياً أو جزيئياً ليتطلب حتديد سالالت فريوس تِريستيزا احلمضيات اختباراً بيولوجياً أو  
 
 ألصــــــــــــــنـــاف ســــــــــــــالالت هـــذا الفريوس بنـــاء بـــه اً موثوقـــ اً ال توجـــد طرق قـــائمـــة على محض النواة، تتيح حتـــديـــد 

ي املرتفع وال يزال األســــــــــاس الوراثي للتنوع البيولوج على عدائيتها، مبا أن فريوس تِريســــــــــتيزا احلمضــــــــــيات هو منط ظاهري.
ور البيولوجي وال يعرف الكثري كذلك عن الد ).Moreno et al., 2008( جمهوالً بدرجة كبريةلفريوس تريســـتيزا احلمضـــيات 

 تم توصـــــــــــيفها بعديفضـــــــــــالً عن ذلك فإن أصـــــــــــناف تركيباته الوراثية مل  ائتالفه. النامجة عن تداعياتال لتنوعه وال ســـــــــــيما
)Harper, 2013.(  اســــتخدمت جمموعة واســــعة من الطرق اجلزيئية من أجل التمييز بني خمتلف ســــالالت فريوس تريســــتيزا

ر للحمض النووي ثنائية اجلديلة، وحتاليل مقاطع احلص الرّييباحلمضيات، مبا فيها التهجني اجلزيئي، وأمناط احلمض النووي 
تفاعل املتسـلسـل للبوليمرياز ملناطق خمتلفة من اجلينوم، والاملضـخم للفريوس، والتضـخيم بواسـطة التفاعل املتسـلسـل  كّملامل

، وتســــــلســــــل اجلينوم وإعادة تســــــلســــــل )Yokomi et al., 2010؛ Moreno et al., 2008( للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي
ت والرحالن اويف فرتة غري بعيدة، جرت حماوالت إلجراء حتاليل متتابعة للمقايســـــات املناعية لألنزمي التصـــــفيفات املصـــــغرة.

من تلــك  ولكن ال يعترب أي .(Licciardello et al., 2012) الكهربــائي الشــــــــــــــعري لتعــدد األشــــــــــــــكــال أحــادي اجلــديلــة
بت من موثوقية لسالالت الفريوس املنتشرة بصورة طبيعية، كما مل يتم التث تصنيف معّول عليهللقيام ب عمليّ التكنولوجيات 

 .أي منها بعد، ذلك أن تطبيقها يقتصر على غايات البحوث
 
لة ، فإن التقنياتالوراثي والبيولوجي للفريوس التنوعونظراً إىل   لســــَ ضــــي إىل نتائج مضــــللة قد تف األخرى غري الســــَ

وإن اســتخدام التســلســل العميق، الذي يعرف أيضــاً بتســلســل اجليل التايل قد يقدم  وس.لدى حماولة حتديد ســالالت الفري 
ص وكليوتيدات الفريوس ال ميكن أن يتصـــــل بعد باخلصـــــائبيد أن تســـــلســـــل ن بســـــرعة معلومات عن التســـــلســـــل اجلينومي.

قد صــــــــــنفت  ت الفريوسوعلى الرغم من أن ســــــــــالال البيولوجية للســــــــــاللة وبســــــــــلوكها (أي عدائيتها وقابليتها لالنتقال).
فئات حبســـــب تنوعها املظهري وعدائيتها وجمموعة عوائلها وتركيبة حمدد األنتيجني ويف فرتة أخرية، عرب اهلوية  إىلوقســـــمت 

 مل يظهر أي ترابط واضــــــــــــــح مع الســــــــــــــلوك البيولوجي(Moreno et al., 2008) التســــــــــــــلســــــــــــــليـــة جلينـــة واحـــدة أو أكثر
)Harper, 2013.( 
 
أما الطرق املوصـــى هبا للحصـــول على معلومات متعلقة باخلصـــائص البيولوجية لســـاللة معينة من فريوس تِريســـتيزا  

 ):2احلمضيات فهي (الشكل 
 

  C. aurantifoliaالفهرســــــــــــــة البيولوجية اليت تســــــــــــــتعني مبجموعة من النباتات املســــــــــــــتخدمة كمؤشــــــــــــــرات مثل )1(
 .C لتقييم تنقر الســــــــــــوق وشــــــــــــتول )Duncan صــــــــــــنف(  C. paradisiو C. sinensisو C. Macrophyllaو

aurantium أو C. limon لتقييم اصفرار الشتول )Roistacher, 1991 ؛Ballester-Olmos et al., 1993.( 

حمدد  تعرف علىت يتالMCA13  (Permar et al., 1990)  مع اجلســـــــــــــم املضـــــــــــــاد أحادي الكلون التفاعلية )2(
 ملعتــدلــةااألنتيجني احملفوظ حفظــًا جيــدًا يف الســــــــــــــالالت احلــادة (العــدائيــة) للفريوس واملفقود يف الســــــــــــــالالت 
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 23-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ارتبــــاطــــًا قويــــًا بــــالقــــدرة MCA13 يرتبط رد الفعــــل معو  .(Pappu, et al., 1993) (األقــــل عــــدائيــــة) للفريوس
ريوس معظم ســـــالالت فو  الليمون احلامض. على التســـــبب بتدهور األشـــــجار املطعمة على جذر الربتقال املر أو

 .MCA13 تِريستيزا احلمضيات اليت تنتج تنقراً يف سوق اجلريب فروت أو الربتقال احللو، تتجاوب مع
 
  فهرسة البيولوجيةال 4-1
 
 .3-3 القسم اإلجراءات الواردة يفة لفريوس تريستيزا احلمضيات الفهرسة البيولوجية للسالالت العدائي تتبع 
 
 MCA13  االختبارات المصلية التي تستخدم 4-2
 
 فحص إليزا لدمغ األنسجة المباشر 4-2-1
 
 هناك جمموعة لوازم كاملة قائمة على اجلســـــــــــم املضـــــــــــاد أحادي الكلون اخلاص بفريوس تريســـــــــــتيزا احلمضـــــــــــيات 
)1MCA( يزة، متاحة الدارئة والرك، تتضـــمن أغشـــية مدمغة مســـبقاً مع شـــواهد ســـلبية وإجيابية وكافة الكواشـــف واحمللوالت

 .ما الطريقة فهي كالتايل. أ1Plant Print Diagnòstics SL .من
 
عد حملول من اجلسـم املضـاد أحادي الكلون اخلاص يُ  .1-5-3األغشـية مدموغة النسـيج وجممدة كما يف القسـم  

 يف حملول ملحيملل ميكروغرام/ 0.1املرتبط بالفوســـــــــــــفاتاز القلوية (حوايل ) MCA13( بفريوس تريســـــــــــــتيزا احلمضـــــــــــــيات
درجة حرارة  علىمنظم بالفوســـفات) ويســـكب على األغشـــية حىت يغطيها، ومن مث حتضـــن األغشـــية ملدة ثالث ســـاعات 

 أما عملية غســــــــــل وتظهري األغشــــــــــية وقراءة النتائج وتفســــــــــريها فهي نفســــــــــها املوصــــــــــوفة البيئة احمليطة مع خضــــــــــها برفق.
بنفسـجية صـغرية عادة يف املنطقة الوعائية للمادة النباتية، يدل على وجود -أرجوانية إن وجود رواسـب .1-5-3يف القسـم 

 .ساللة لفريوس تريستيزا احلمضيات تتسم بعدائية زائدة
 
 إليزا-دةساندويتش ثنائي األجسام المضا 4-2-2
 
باستخدام ) Cambra )1991و Garnsey إليزا حبسب تعليمات-دةار ساندويتش ثنائى األجسام املضاينفذ اختب 

 هناك جمموعة لوازم قائمة على اجلسم املضاد أحادي الكلون اخلاص بفريوس تريستيزا احلمضياتو  الطريقة املوصوفة أدناه.
)13MCA ( 1متاحة منPlant Print Diagnòstics SL. 
 
بفريوس يضـــاف اجلســـم املضـــاد أحادي الكلون اخلاص  .2-5-3تتم عملية التغليف حبســـب ما يصـــفها القســـم  

 املرتبط بـــالفوســــــــــــــفـــاتـــاز القلويـــة كمقرتن على درجـــة ختفيف مالئمـــة (مـــا يقـــارب) MCA13( تريســــــــــــــتيزا احلمضــــــــــــــيـــات
يف املائة). تنفذ عمليات  0.5يف حملول ملحي منظم بالفوســــــفات مع ألبومني املصــــــل البقري بنســــــبة ملل ميكروغرام/ 0.1

 .2-5-3يصفها القسم وتفسري النتائج حبسب ما  الركيزةاحلضن والغسل وإضافة 
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 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 24-15 يتشخيصروتوكول ب

  السجالت -5
 
 من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية 5-2جيب االحتفاظ بالسجالت والرباهني بالطريقة املوصوفة يف القسم  

 .)(بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح 27 رقم
 
تثال، ال ســــــــــــــيما حاالت عدم االم أخرى بنتائج التشــــــــــــــخيص،متعاقدة ويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف  

وحيث يكون الفريوس موجوداً يف منطقة ما للمرة األوىل، ينبغي االحتفاظ باملواد التالية اإلضــــــافية، إن كانت ذات صــــــلة، 
 :بطريقة تضمن االقتفاء

 
درجة مئوية حتت الصــــــــــفر أو جتفيفها بالتجميد وحفظها على  80ينبغي االحتفاظ بالعينة األصــــــــــلية على حرارة  -

 .درجة حرارة البيئة احمليطة

درجة مئوية حتت الصــــــــــفر و/أو أجزاء من  80على حرارة  الرّييبينبغي االحتفاظ مبســــــــــتخرجات احلمض النووي  -
فظ على بغي أن حتمنقطة، على ورق أو على أغشـــية من النايلون ينســـتخرجات نباتية مو/أو  األنســـجة املدموغة

 .درجة حرارة البيئة احمليطة

 ينبغي حفظ منتجات التضــــــخيم للتفاعل املتســــــلســــــل للبوليمرياز باســــــتخدام إنزمي النســــــخ العكســــــي على حرارة -
 .درجة مئوية حتت الصفر 20

 
 للحصول على معلومات إضافية جهات االتصال -6
 
 :الربوتوكول علىميكن احلصول على معلومات إضافية بشأن هذا  
 

Centro de Protección Vegetal, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Carretera 
Moncada-Náquera km 4.5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (Mariano Cambra; e-mail: 
mcambra@ivia.es or mcambra@mcambra.es) 

 
Departamento de Fitossanidade, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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و املنظمــات لوقــايــة النبــاتــات، أ الوطنيــةميكن التقــدم بطلــب لتنقيح بروتوكول للتشــــــــــــــخيص من قبــل املنظمــات  
 اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصـــــــــــــحة النباتية من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

(ippc@fao.org)   يق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيصوهي بدورها حتيله إىل الفر. 
 
  التقدير والشكر -7
 
معهد البحوث الزراعية يف فالنســــــيا، إســــــبانيا ( M Cambra حرر املســــــودة األوىل هلذا الربوتوكول كل من الســــــيد 
 القســـــم اآلنف: العنوان احلايل انظرمعهد البحوث الزراعية يف فالنســـــيا، إســـــبانيا (( E. Bertoliniالقســـــم اآلنف) و انظر(

دائرة التفتيش املعنية بشـــــــــؤون الصـــــــــحة احليوانية والنباتية التابعة لوزارة الزراعة يف الواليات  L. Levy، و))UFRGS جامعة
القســــــــــــــم اآلنف)  انظر، جنوب أفريقيـــــا) (CRI معهـــــد( S.P.F. van Vuurenالقســــــــــــــم اآلنف))؛ و انظراملتحـــــدة) (

القســــــم اآلنف:  انظرأوروغواي) () ( (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria معهدو  M.I,Francisو
 .))Alico. Inc العنوان احلايل

 
املمول  DIAGPRO شــروعمل التابعوقد خضــعت معظم التقنيات الوارد وصــفها يف هذه الوثيقة إىل اختبار احللقة  

) INIA( ذائيةعهد الوطين للتفتيش والتكنولوجيا الزراعية والغموهلا املمن االحتاد األورويب، أو خضــــعت للتقييم يف مشــــاريع 
  .ووزارة الزراعة واألغذية والبيئة يف إسبانيا

 
 المراجع -8
 
 لنباتية متاحةإن املعايري الدولية لتدابري الصـــــــــحة ا يشـــــــــري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الصـــــــــحة النباتية. 

 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core للصحة النباتية على العنوانعلى البوابة الدولية 
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 األشكال -9
 

 
 

متالزمة تريستيزا أو تدهور حالة شجرة الربتقال ) لفأ(): CTV( أعراض اإلصابة بفريوس تريستيزا احلمضيات -1الشكل
) ءااحللو املطعمة على جذر الربتقال املر املصـــاب بالفريوس (جهة اليســـار) وشـــجرة خالية من األعراض (جهة اليمني)؛ (ب

ريب جرة اجل) تنقر على جذع شـــيماال�يار أو التدهور الســـريع لشـــجرة اجلريب فروت املطعمة على جذر الربتقال املر؛ (ج
يد ) تنقر شــدالجراء ســاللة عدائية لفريوس تريســتيزا احلمضــيات؛ (د) Troyer( الفروت املطعمة على جذر ســرتانج تروير

) تنقر على جذع شــــــــــجرة الربتقال احللو املطعمة على جذر مندرين كليوباترا اءعلى أغصــــــــــان شــــــــــجرة اجلريب فروت؛ (ه
 زابة بفريوس تريســـــتيزا احلمضـــــيات املطعمة على جذر ســـــرتانج كاري) تقزم ملحوظ على أشـــــجار الربتقال احللو املصـــــواوو(
)Carrizo) (جهة اليسار) جهة اليمني) مقارنة بشجرة سليمة.( 
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 ) تقدمةال؛ الصــــــــــورة (دM. Cambra ) تقدمةاء، هيم، جاء؛ الصــــــــــور (بP. Moreno ) تقدمةلفالصــــــــــورة (أ 
L. Navarro تقدمةاو؛ الصـــــورة (و ( M. Cambra وJ.A. Pina. ومجيعها من معهد فالنســـــيا للبحوث الزراعية )IVIA(  ،

 .مونكادا، إسبانيا
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  وحتديده عملية كشف فريوس تِريستيزا احلمضياتخمطط بياين يبني  -2الشكل 
 

DAS األجســــام املضــــادة؛ يســــاندويتش ثنائ )ELISA (الفحص املناعي املرتبط باأل، إليزا)نزمي)؛ IC االصــــطياد املناعي؛ 

PCR  ،التفاعل املتسلسل للبوليمريازRT الْنْسخ العكسي. 
  

 ال أعراض

 اختبارات التضخيم اجلزيئية  االختبارات املصلي الفهرسة البيولوجية 
 
 

 النبتة العائلة اليت تظهر عليها أعراض اإلصابة أو يشتبه بإصابتها باألعراض

 
 
 
 

 تطعيم نبتات خشبية دالّة
 ) 3-3نظر القسم ا(

 
 

 فحص إليزا لدمغ األنسجة مع
 األجسام املضادة أحادية الكلون

 )1-5-3نظر القسم ا( 
 األجسام يو فحص ساندويتش ثنائأ

إليزا مع أجسام مضادة  -املضادة 
 أحادية الكلون أو متعددة الكلون 

 )2-5-3نظر القسم ا(

 تفاعل البوليمرياز التسلسلي باستخدام
 النسخ العكسي لالصطياد املناعيإنزمي 

 )2-6-3ظر القسم ان(
تفاعل البوليمرياز التسلسلي  أو

باستخدام إنزمي النسخ العكسي 
 املتداخل لالصطياد املناعي

 )3-6-3نظر القسم ا(
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز  أو

 يف باستخدام إنزمي النسخ العكسي
 الوقت احلقيقي

 )5-6-3نظر القسم ا(

 عراضأ
 منوذجية

التثبت بواسطة اختبارات التحري 
 املصلي أو اجلزيئي للتضخيم 

 النبتة العائلة مصابة سلبيةنتيجة 
بفيروس تريستيزا 

 

 نتيجة إجيابية

نتيجة إجيابية بناء على واحد من 
 االختبارات املؤكدة 

 نتيجة سلبية

النبتة العائلة غير 
مصابة بفيروس 

 تريستيزا الحمضيات
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  وحتديده كشف فريوس تِريستيزا احلمضيات  عمليةخمطط بياين يبني  -3الشكل 
 

DAS ساندويتش ثنائي األجسام املضادة؛ ELISA إليزا (الفحص املناعي املرتبط باإلنزمي.( 
  

 تحديد فيروس تِريستيزا الحمضيات
 بواسطة االختبارات البيولوجية أو املصلية

 
 الفهرسة البيولوجية

 تات اخلشبية الدالة اتطعيم النب
 )1-4نظر القسم ا(

 االختبارات المصلية
 فحص إليزا لدمغ األنسجة

 )1-2-4نظر القسم ا(
 إليزا-فحص ساندويتش ثنائي األجسام املضادة أو

 )2-2-4نظر القسم ا(

أعراض تنقر السوق و/أو 
 الشتولاصفرار 

 إيجابية

فقط السالالت المؤدية 
 إلى تدهور النبتة

 ساللة عدائية 
(حتفز على الرتاجع وتتسبب بتنقر 

 )الشتول اصفرارو/أو السوق 



15 يربوتوكول التشخيصال  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 31-15 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل النشر
 .هذه الفقرة ال تشكل جزءاً رمسياً من املعيار

 ).021-2004بتقدمي املوضوع األساسي: فريوس تِريستيزا احلمضيات (قامت جلنة املعايري  11-2004

قامت الدورة األوىل هليئة تدابري الصــحة النباتية بإضــافة املوضــوع إىل برنامج العمل: الفريوســات والبالزما النباتية  04-2006
)2006-009.(  

 بــإضـــــــــــــــافــة موضــــــــــــــوع برنــامج العمــل: اخليطيــات) 2006قــامــت الــدورة األوىل هليئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة ( 04-2006
)2006-008.( 

 مشاورة اخلرباء 04-2014

 )eSC_May_02_2015وافقت جلنة املعايري على رفع املوضوع ملشاورة األعضاء ( 01-201

 مشاورة األعضاء 02-2015

شخيص وبتقدمي األجوبة التقامت اجملموعة التحريرية املعنية بربوتوكوالت التشخيص باستعراض مسودة بروتوكول  12-2015
 على تعليقات األعضاء

  خالل فرتة اإلبالغ عن بروتوكول التشــــــــــــــخيص عليـــــــه رض املوضــــــــــــــوع على جلنـــــــة املعـــــــايري للموافقـــــــةعُ  11-2015
(2016_eTPDP_Feb_02) 

ـــــــ  03-2016 عن بروتوكول  يوماً لإلبالغ 45صدور قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري للموافقة عليه على أن يرفع خالل فرتة الـ
 )eSC_May_10_2016التشخيص (

 )اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص نيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية (بدون تلقي أي اعرتاضات 08-2016

). روما، االتفاقية الدولية 2016فريوس تِريســـــــــتيزا احلمضـــــــــيات ( 15المرفق  27المعيار الدولي لتدابير الصـــــــحة النباتية 
 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

 .2017-01تاريخ آخر حتديث ملراحل النشر 
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