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ﻐ ﺎة

 -0معلومات عن اجلرثومة

إن جرثومة  Xanthomonas citri subsp. citriهي العامل الرئيسي املسبّب للقرحة البكتريية يف احلمضيات .وهي تلحقق
الضرر بالكثري من األنواع املزروعة للفصيلة السذابية (منظمة وقايقة النباتقات يف أوروبقا والبحقر املتوسق - )0909 ،يف املققا
األول احلمضيات وبرتقال الكمكوات ( )Fortunellaوالربتقال ثالثي األوراق ( - )Poncirusاليت تنمو يف الظروف املناخية
االستوائية وشبه االستوائية السائدة يف العديد من بلدان آسيا وأمريكا اجلنوبية وأوسيانيا وأفريقيقا وكقذل يف واليقة فلوريقدا
بالواليات املتحدة األمريكية (املركز الدولي للزراعة والعلقو البيولوجيقة 4112؛ منظمقة وقايقة النباتقات يف أوروبقا والبحقر
املتوس.)4112 ،وقد مت حتديد ساللتني شاذتني جلرثومة  Xanthomonas citri subsp. Citriهلما جمموعة حمدودة من
العوائل وتعرفان باسم الساللة * Aوالساللة  Sun( Awوآخرون 4112؛  Vernièreوآخرون  .)0998وتضرّ الساللة *A
بالليمون املكسيكي ( )Citrus aurantiifoliaضمن الظروف الطبيعية السائدة يف آسيا .فيما تتسبب السقاللة  Awبتقرحقات
DP 6-2

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول تشخيصي

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

6:4102

يف كل من الليمون املكسيكي ( )Citrus aurantiifoliaوليمون "أليماو" الكبري األوراق ( )Citrus macrophyllaيف فلوريدا
بالواليات املتحدة األمريكية وذل ضمن الظروف الطبيعيقة ( Cuberoو .)4112 4114 Grahamومقن املعلقو أنّ كقال
من هاتني الساللتني يسبب كلوما غري مألوفة يف أنواع احلمضيات األخرى يف سياق التجارب ( Escalonوآخرون .)4103
يطرأ التقرّح البكتريي يف احلمضيات عادةً على الشقتول واألشقجار اليافعقة والناضقجة ألنقواع العوائقل القيت لقديها اسقتعداد
لإلصابة باجلرثومة حيث حتصل فورة لرباعم وأوراق تنمو بصورة نشطة مقا بقني أواخقر الصقيف وحتقى اخلريقف وذلق يف
معظم مناطق زراعة احلمضيات .أما الكلو النامجة عن اهلواء واألشواك واحلشقرات واألضقرار املاديقة أو امليكانيكيقة فتيسّقر
إصابة األنسجة الناضجة باجلرثومة .وميكن لغزو جرثومة  Phyllocnistis citrellaاملعروفقة بنقّابقة أوراق احلمضقيات أن
تزيد من تعرّض أوراق النبتة لإلصابة بالتقرح البكتريي للحمضيات ( Hallوآخرون .)4104

ﻣﻠ

ميكن جلرثومة  X. citri subsp. citriالبقاء حيةً يف األنسجة املريضة للنبتة كنبات عالق على كقل مقن النباتقات العوائقل
وغري العوائل وأيضا كأعفني على نشارة القش أو يف الرتبة .غري أن الكلو احلاصلة خقالل البيقات الشقتوي ال سقيما تلق
اليت تتكون على الرباعم املضلّعة تشكّل أهم مصادر للقاح من أجل املوسم التالي .وتعتمد اآلليات الرئيسية النتشار اجلرثومقة
ضمن املسافات القصرية على حركة الرياح وترشش املاء ضمن النبتة نفسها وفيما بني النبتات :فتنتشر البكترييا بواسطة ميقاه
األمطار اليت تنساب على سطح الكلو ومن ثم ترتشّش علقى القرباعم السقليمة (املركقز القدولي للزراعقة والعلقو البيولوجيقة
 .)4112وحلركة املواد النباتية املصابة مبا يف ذل الرباعم اخلشبية واجلقذور والشقتول واألشقجار املربعمقة دور يف انتشقار
اجلرثومة على مسافات بعيدة .وليس هناك أي دليل على أن هذا املُمرض ينتقل بواسطة البذور (املركز الدولي للزراعة والعلو
البيولوجية .)4112

االسم:

ﻐ ﺎة

 -7املعلومات التصنيفية

 Gabriel( Xanthomonas citri subsp. citriوآخرون  Schaad )0989وآخرون

املرادفات Gabriel( Xanthomonas smithii subsp. citri :وآخرون  Schaad )0989وآخرون
 Vauterin )Hasse( Xanthomonas axonopodis pv. citriوآخرون
 Hasse( Xanthomonas citriسابقا  Gabriel )0905وآخرون
Xanthomonas campestris pv. aurantifolii

4110

4110

0995

0989

 Gabrielوآخرون

0989

0908 (Hasse) Dye Xanthomonas campestris pv. citri
 Nameketa Xanthomonas citri f.sp. aurantifoliaeو0904 Oliveira
0905 Hasse Pseudomonas citri
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الوضع التصنيفي :بكترييا متقلبات متقلبات غاما ممرضات احلمضيات مستصفريات
األمساء الشائعة :قرحة احلمضيات التقرح البكتريي للحمضيات التقرح اآلسيوي
مالحظة :يف الفرتة األخقرية جقرى تغقيري تصقنيف اجلرثومقة مقن  X. axonopodis pv. citriإىل
(سالالت اجملموعة "ألف") واستعيدت التسمية اليت أطلقها  Gabrielوآخرون وأصبح االسم املتعارف عليقه ملمقرض التققرح
البكتريي يف احلمضيات اآلن  Bull( X. citri subsp. citriوآخرون 4101؛  Schaadوآخرون  .)4112أما جمموعقات
السقالالت اآلخقرى جلرثومقة  X. campestris pv. citriفققد أعيقد تصقنيفها لتصقبح اآلن حتق فئقة Xanthomonas
( fuscans subsp. aurantifoliiاجملموعات باء وجيم ودال) وفئقة Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis
(اجملموعة هاء) ( Schaadوآخرون .)4112
X. citri subsp. citri

 -3كيفية الكشف عن اجلرثومة
 0-3الكشف عن اجلرثومة يف النباتات اليت حتمل أعراضها

ﻐ ﺎة

 0-0-3األعراض

ﻣﻠ

ميكن تشخيص تقرّح احلمضيات من خالل مراقبة اخلصائص املورفولوجيقة للمسقتعمرات يف املسقتنبتات املغذيقة وعقن طريقق
االختبار املصلي (بواسطة الفلورة املناعية) واالختبار اجلزيئي (بواسقطة تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل) واملقايسقة البيولوجيقة
ألوراق النبتة املقصوصة على شكل أقراص أو أوراقها املنفصلة .وينبغي تضمني االختبارات كجرثومة شواهد إجيابيقة وسقلبية
(أنظر القسم  2لالطالع على الشواهد املرجعية).
يتسبّب هذا املرض عادة بالتبقّع وبكلو شبيهة بالفجوات على قشرة الثمقرة وعلقى أوراقهقا وسقيقانها وبراعمهقا .وققد تظهقر
أعراض تقرّح احلمضيات على الشتول يف أي موسم من املواسم وعلى األشجار الفتية بدءا من أواخر الصيف وحتقى اخلريقف
عنققدما حتصققل فققورة مققن ال قرباعم املض قلّعة الناميققة بأعققداد كققبرية (املركققز الققدولي للزراعققة والعل قو البيولوجيققة )4112
(األشكال  0إىل  .)2وتصبح احلاالت املرضية متقطعة احلدوث مع بلوغ األشجار مرحلة النضج الكامل لثمارها إذ يُنتج عقدد
أقل من الرباعم املضلّعة كما أن أنسجة األوراق األقد والثمار الناضقجة تكقون أكثقر مقاومقة لإلصقابة بتققرح احلمضقيات يف
الظروف الطبيعية .وتعتمد شدّة املرض أيضا على مقدى اسقتعداد أصقناف وأنقواع العوائقل مقن النباتقات لإلصقابة باجلرثومقة
(.)0994 Goto
األعراض على الثمار .تتشكّل كلو شبيهة بالفجوات على سطح الثمرة وقد تكون مشتتة كال على حدة يف أحنقاء الثمقرة أو
قد تنشأ كلو متعددة معا وبوترية غري منتظمة .وميكن مالحظة حتلّب مقواد راتنجيقة علقى الثمقار اليانعقة املصقابة .غقري أن
الكلو ال تتوسع أبدا إىل درجة اخرتاق القشرة اخلارجية للثمرة.
األعراض على األغصان .يف الظروف املناخية اجلافة تكون بقعة القرحة فلّينية أو اسفنجية القوا وتكقون منتفخقة ومشقققة
السطح .أما يف الظروف املناخية الرطبة فتتسع اإلصابة بسرعة ويبقى السطح غري مشقق وتصبح حدوده زيتية .ويف األصقناف
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األقل تعرضا لإلصابة قد تتشكل طبقة من اجلسأة بني األنسجة املريضة والسليمة .وميكن التعرّف على ندبة التقرح عرب ح
سطحها اخلشن بواسطة سكني من أجل إزالة الطبقة الفلينية اخلارجية لتنكشف كلو يرتاوح لونها بني البين الفاتح والداكن
يف األنسجة السليمة للحاء األخضر .وقد خيتلف شكل املنطقة الفاسدة اللون وقد يرتاوح حجمهقا بقني  5و01ملقم حبسقب
مدى استعداد العائل لإلصابة باجلرثومة.
األعراض على األوراق .تظهر أوال بقع صفراء زاهية على اجلانب السفلي من األوراق ويلي ذل بقروز مفقاج لكلقو مسقراء
على جهيت الورقة اليت ال تلبث أن تصبح خشنة ومشققة وشبيهة بالفلني .وقد تكقون القرحقة حماطقة بكفقاف صقفراء رطبقة
للغاية أو بهالة شاحبة.

ﻣﻠ

وقد يصعب التمييز بني أعراض قرحة احلمضيات على األغصان واألوراق والثمار وبني التبقّقع أو األعقراض الشقبيهة بقالبقع
اليت تصيب األوراق جرّاء بكترييقا أو فطريقات أخقرى تضقرّ باحلمضقيات أو جقرّاء االضقطرابات الفسقيولوجية .أمّقا أنقواع
البكترييقا األخقرى القيت ققد تقددي إىل أعقراض شقبيهة بتققرّح احلمضقيات فهقي X. alfalfae subsp. Citrumelonis
و .X. fuscans subsp. aurantifoliiولكل من هاتني اجلرثومتني نطاق حمدود من عوائل اجلرثومة وهما تتسببان بأعراض
أقل عدوانية ونادرا ما تنتجان كلوما على الثمرة ( Schaadوآخرون  .)4112 4115ويعرف عن تبقّقع احلمضقيات القذي
يسببه فطر  Elsinoë fawcettiiأنّ أعراضه شبيهة بأعراض تقرّح احلمضقيات وال سقيما علقى أنقواع العوائقل القيت تتسقم
مبقاومتها لتبقع احلمضيات ( Taylorوآخرون  )4114ولكنّ كلو التبقع يف هذه احلالة تكون بشكل عا أكثر جفافا وأقل
انتظاما من كلو تقرّح احلمضيات وتنقصها أحيانا اهلالة الصفراء االعتيادية .وميكقن التفريقق بقني تبققع احلمضقيات وبقني
تقرح احلمضيات بناء على انعدا االرتشاح البكتريي.

ﻐ ﺎة

 7-0-3عزل اجلرثومة

من الضروري احلصول على عيّنات مستخرجة حديثا للتمكن من عزل جرثومة  X. citri subsp. citriمن املواد النباتية اليت
حتمل أعراض اإلصابة بها .وينبغي حتليل املادة النباتية بأسرع وق ممكن بعد مجعها؛ وميكن ختزينها على درجة حقرارة
ترتاوح بني  2و 8درجات مئوية إىل أن يتم استخدامها .وعندما تكون األعراض متقدمة جدا أو حني ال تكون الظروف البيئيقة
مداتية ميكن لعدد خاليا  X. citri subsp. citriالقابلة للزرع أن يكون متدنيا جدا وقد يددي العقزل إىل اكتظقا األطبقاق
املخربية بأعداد مفرطة من البكترييا املتنافسة اليت تقتات بالعفن أو من البكترييا املضادة .وجيب التنبه بشكل خاص لتجنب
االلتباس بني مستعمرات  X. citri subsp. citriوبني جرثومة  Pantoea agglomeransاليت تُعزل هي أيضقا عقادة مقن
الكلو الناجتة عن التقرحقات والقيت تنقتج مسقتعمرات مشقابهة مورفولوجيقا يف املسقتنبتات البكترييقة االعتياديقة .وتكقون
 Pantoea agglomeransعادة أسرع منوا ولون مستعمراتها أشد صفرة من اللون األصفر/الليموني الباه ملستعمرات
.X. citri subsp. citri
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ميكققن عققزل العامققل السققبي عققرب مسققح عينققات م قن الكلققو علققى أطبققاق املسققتنبتات املالئمققة والققيت تتسققم مسققتعمرات
 X. citri subsp. citriاملوجودة عليها مبظهر منوذجي .وال توجد حتى اآلن مستنبتات انتقائيقة لققX. citri subsp. citri
حصرا.
حل الكلو عرب نقعها يف حملول ملحي ترتاوح كميته بني  1.5و0.1مل (وهقو عبقارة عقن ميقاه معقّمقة مقطّقرة مقع كلوريقد
تن ّ
الصوديو حتى  1.85يف املائة على درجة محوضة  )0.1وعند املقتضقى ميكقن تطهريهقا مسقبقا بواسقطة  0يف املائقة مقن
هيبوكلوري الصوديو ملدة دقيقة واحدة وشطفها ثالث مرات بواسطة املاء املعقم املقطّر وسحقها .تُمسح عينة بكميقة قامسقة
تامّة من املستخلص على مستنب التغذية .أما مستنب العزل الذي يعتقرب مناسقبا عامقة فيتكقوّن مقن األجقار املغقذّي املقزود
بالغلوكوز بنسبة  1.0يف املائة ومزيج اخلمرية والببتون والغلوكوز واألجار (مستخلص من اخلمرية 5غ؛ وبكتوببتقون 5غ؛
وغلوكوز 01غ وأجقار 41غ ومقاء مقطّقر لقرت واحقد علقى درجقة محوضقة  )0.1ومسقتنب واكيموتقو( :مقرق البطاطقا
451مققل؛ سققكروز 05غ؛ ببتققون 5غ؛ 1.8 Na2HPO4·12H2Oغ؛ 1.5 Ca(NO3)2·7 H2Oغ؛ بكتققو™أجققار
41غ؛ ماء مقطّقر لقرت واحقد؛ علقى درجقة محوضقة  .)0.4ميكقن إضقافة مقادة السيكلوهيكسقيميد املعقمقة بواسقطة الفلقرت
(011ملغ/لرت) عند الضرورة كمبيد للفطريات بعد تعقيم املستنب بواسطة الغلي.

ﻣﻠ

يكون املظهر اخلارجي للمستنبتات الثالثة مستديرا وحمدبا وأملس األطراف كما تكون املستعمرة خماطية ولونها َأصفر فاتح.
يتم تقييم النمو بعد احلضن على درجة حرارة ترتاوح ما بني  45و 48درجقة مئويقة ملقدة ثالثقة إىل مخسقة أيقا  .يف عيّنقات
الثمار التجارية قد تكون البكترييا جمهدة وقد ال يكون من السهل استزراعها؛ وبالتالي ققد تقدعو احلاجقة إىل فقرتات أطقول
للحضن أو ميكن استخدا املقايسات البيولوجية من أجل استخراج البكترييا من العيّنات حبسقب الوصقف القوارد يف القسقم
 .4-2-0-3ويددي إدراج مادتي كاسوغاميسني وسيفالكسني يف املستنب (مستنب  KCأو  KCBشبه االنتقائي) إىل إثبقاط
عدد من البكترييا اليت تقتات بالعفن كما ييسّر عزل املمرض ( Grahamوآخرون  Pruvost 0989وآخرون .)4115

ﻐ ﺎة

يف بروتوكول التشخيص هذا مت وصف الطرق (مبا يف ذل اإلشارة إىل األمساء التجارية) حبسب ما هي منشقورة حيقث أنهقا
حتدد املستوى األصلي الذي حتقق بالنسبة للحساسية واخلصوصية و/أو إمكانية االستنساخ .وال ينطوي استخدا أمساء املواد
الكيميائية (مثل األمساء التجارية) املصادقة عليهقا واسقتبعاد بعضقها اآلخقر القذي ققد يكقون مناسقبا أيضقا .وميكقن مواءمقة
اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت للمعايري اخلاصة مبختربات فردية شريطة أن تكون جمازة متاما.

 3-0-3الكشف املصلي :الفلورة املناعية غري املباشرة
يتطلب إجراء الكشف املصلي (بواسطة الفلقورة املناعيقة والفحقص املنقاعي املقرتب ،بقاإلنزيم (املشقار إليقه فيمقا يلقي بتسقمية
"إليزا") عددا من الشواهد الضرورية لضمان الوثوق بنتائج االختبقار .جيقب تضقمني كقل اختبقار شقواهد إجيابيقة وسقلبية.
وميكن أن تتألف الشواهد اإلجيابية من ساللة مرجعية جلرثومة  X. citri subsp. citriيعاد استعالقها يف عينة مسقتخرجة
من النبتة العائل السليمة (من أجل الكشف عن اجلرثومة يف املادة النباتية) أو يف حملول ملحي مدروء بالفوسقفات (مقن أجقل
كشفها يف الزرع اجلرثومي) .وجيب أن تتكون الشواهد السلبية من عينات مستخرجة من نبتة عائل سليمة (من أجقل كشقف
اجلرثومة يف املادة النباتية) أو مستعلق من أصناف بكتريية غري مستهدفة (من أجل حتديد اجلرثومة يف الزرع اجلرثومي).
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من أجل الكشف املصلي للخاليا البكتريية يتمّ مجع مقدار عروة خمترب من زرع حديث من الطبق ويعاد استعالقه يف 0مقل
من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات (كلوريد الصوديو 8غ؛ كلوريد البوتاسقيو 1.4غ؛ 4.9 Na2HPO4·12H2Oغ؛
فوسفات هيدروجني البوتاسيو 1.4غ؛ ماء مقطر حتى لرت واحد؛ على درجة محوضة  )0.4وذل من أجل تكقوين حقوالي
 108وحدات مشكّلة ملستعمرات/مل (منظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوس.)4119 ،
من أجل الكشف املصلي يف النسيج النباتي ينبغي اختيار عينات حتمل أعراض اآلفة  -براعم وأغصان وأوراق ومثار وكلها
مصابة بكلو خنرية أو أنسجة ناجتة عن قرحات على أغصان النبتة أو فروعهقا أو جقذعها أو عنقهقا .وينبغقي العمقل علقى
العينات بناء على اإلجراءات العامة املوصى بها لالختبار املصلي احملدّد الواجب التطبيق .وعموما يتم طحن النسيج النباتي
يف حملول دارئ مضاد للتأكسد معدّ حديثا (بقولي فينيقل البريوليقدون41 01-غ؛ مقانيتول 01غ محقض األسقكوربي
0.02غ غلوتياتون خمفف 3غ حملول ملحي مدروء بالفوسفات 01ميليموالر لرت واحد؛ على درجقة محوضقة  )0.4أو
يف حملول ملحي مدروء بالفوسقفات (كلوريقد الصقوديو 8غ كلوريقد البوتاسقيو 1.4غ؛ 4.9 Na2HPO4·12H2Oغ؛
فوسفات هيدروجني البوتاسيو 1.4غ؛ ماء مقطر حتى لرت واحد؛ على درجة محوضة  )0.4قبل االستخدا يف االختبقارات
املصلية .وينبغي لكال احمللولني أن يكونا معقمني بالفلرت بواسطة غشاء معقّم مساكته  1.44ميكرومرت.

ﻣﻠ

توضع أجزاء قامسة تامة يبلغ حجم الواحدة منها 45ميكرولرتا من كل زرع بكتريي أو عينة نباتية جيب اختبارها بواسقطة
املاصّة على شرحية جمهر متعددة النوافذ ومغطاة بالبالستي فترتك لتجف بالكامل ومن ثم تعقدّل بلطقف بواسقطة احلقرارة
عرب متريرها فوق النار .ويتم حتضري شرائح منفصلة لكل جرثومة أو عينة خاضعة لالختبار وأيضا للشواهد اإلجيابية والسلبية
املستخدمة لق"إليزا" .ويتم تذويب مصل مضاد متاح جتاريا أو أجسا مضادة أحادية التنسيل بواسقطة حملقول ملحقي مقدروء
بالفوسفات (على درجة محوضة  )0.4ويضاف 45ميكرولرتا من حملوالت خمففة مناسبة إىل نوافقذ كقل شقرحية .وميكقن أن
تتكون الشواهد السلبية من مصل عادي (سابق لرد فعل املناعة) يف حملول خمفف وحملول ملحي مدروء بالفوسفات .ومقن ثقم
يتم حضن الشرائح يف حجرة رطبة على درجة حرارة الغرفة ملدة  31دقيقة .تنفض الشقرائح لنقزع القُطَقريات عنهقا وتشقطف
باحمللول امللحي املدروء بالفوسفات ويغسل كل منها ثالث مرات ملدة مخسة دقائق يف احمللول امللحي املقدروء بالفوسقفات.
جتفف الشرائح برفق بالورق النشاف قبل وضع 45ميكرولرتا من إيزوتيوسقيانات الفُلورِسقيِّّن املققرتن لغامقا غلوبقولني املقذوب
بالشكل املناسب بواسطة املاصة يف كل من النوافذ .يتم حضن الشرائح يف الظال على درجة حرارة الغرفة ملدة  31دقيقة قبقل
أن تشطف وتغسل وجتفف برفق بالورق النشاف .وأخريا تضاف 01ميكقرولرت مقن  1.0ميليمقول/لرت مقن الغليسقريين املقدروء
بالفوسفات (على درجة محوضة  )0.2مع عامل مضاد للذبول إىل كل نافذة وتغطى األخرية من ثمّ بساترة.

ﻐ ﺎة

تعاين الشرائح املغمورة بالزيق بواسقطة جمهقر فلورسقنيت بققوة مكبّقرة تبلقغ  211أو  0 111مقرة .يتفلقور إيزوتيوسقيانات
الفُلورِسيِّّن املقرتن بلون أخضر فاقع حتق الضقوء فقوق البنفسقجي للمجهقر .ويف حقال بقيّن الشقاهد اإلجيقابي ذو اجلرثومقة
املعروفة عن خاليا بكتريية عصوية الشكل وفلورية فيما ال تظهر الشواهد السقلبية ذات املصقل العقادي واحمللقول امللحقي
املققدروء بالفوسققفات أيققة فلققورة ينبغققي تفقققد نوافققذ العينققات حبثققا عققن خاليققا بكترييققة فلوريققة ب قنفس حجققم جرثومققة
 X. citri subsp. citriوشكلها .تسمح هذه الطريقة بكشف  013وحدات مشكلة ملستعمرات/مل تقريباً.
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 2-0-3الكشف اجلزيئي
 0-2-0-3الشواهد اخلاصة باالختبار اجلزيئي
من أجل الركون إىل نتيجة االختبار فمن الضروري وجقود الشقواهد املناسقبة  -القيت تعتمقد علقى نقوع االختبقار املسقتخد
ومستوى اجلز املطلوب .بالنسبة إىل تفاعل البوليمرياز املتسلسل فإن الشاهد اإلجيابي للحمض النقووي والشقاهد القداخلي
والشاهد السلي للتضخيم (بدون شاهد منوذج) هي شواهد احلد األدنى اليت جيب استخدامها .وجيب تنقاول هقذه الشقواهد
وغريها لكل جمموعة من احلمض النووي املستخرجة من عينات االختبار كما هو موصوف أدناه.
الشاهد اإلجيابي للحمض النووي .ميكن استخدا محض نووي معد مسبقا (خمزّن) أو محض نووي كامل اجلينو أو شاهد
مصطنع (كمنتج مستنسخ لتفاعل البوليمرياز املتسلسل) مبثابة شاهد لرصد كفاءة تضخيم تفاعل البوليمرياز املتسلسل.

ﻣﻠ

الشواهد الداخلية .من أجل تفاعل البوليمرياز املتسلسقل التقليقدي واآلنقي يتوجقب إدمقاج جينقة لتقدبري شقدون الرتكيقب
الققوراثي للنبققات مثققل  Weller( COXوآخققرون  )4111أو احلمققض النققووي الققريي  Weisberg( S02وآخققرون) أو
غليسريألدهيد نازعة  - 3الفوسفات ( Mafraوآخرون  )4104يف بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسقل كشقاهد مقن أجقل
استبعاد احتمال الشقواهد السقلبية املضقللة بسقبب فشقل اسقتخراج احلمقض النقووي أو تقدهوره أو وجقود مثبطقات لتفاعقل
البوليمرياز املتسلسل.

ﻐ ﺎة

شاهد التضخيم السليب (بدون شاهد منوذج) من أجل إجناز تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي واآلني يضاف ماء تفاعل
البوليمرياز املتسلسل الذي كان قد استعمل من أجل إعداد خلي ،التفاعل يف مرحلة التضخيم وذل من أجل استبعاد النتقائج
اإلجيابية املضللة النامجة عن التلوث خالل إعداد خلي ،التفاعل.
الشاهد اإلجيابي لالستخراج .يستخد هذا الشاهد لضمان أن احلمض النقووي املسقتخرج مقن اهلقدف متقوفر بكميقة كافيقة
لتضخيم تفاعل البوليمرياز املتسلسل .يستخرج احلمض النووي من األنسجة املصابة للعائل أو من األنسقجة النباتيقة السقليمة
املمزوجة مع اهلدف مبستوى الكثافة اليت تشكل حدّ الكشف الذي ينص عليه الربوتوكول.
على الشاهد اإلجيابي أن يبلغ تقريبا نسبة واحد على عشرة من كمية نسيج األوراق املستخدمة لكل نبتة من أجقل اسقتخراج
احلمض النووي .وبالنسبة إىل تفاعل البوليمرياز املتسلسل جيب إيالء العناية الواجبة لتجنب التلقوث التبقادلي النقاتج عقن
الرذوذ النامجة عن الشاهد اإلجيابي أو عن العينات اإلجيابية .وعند املقتضى على الشاهد اإلجيابي املستخد يف املخترب أن
يسلسل حبيث ميكن مقارنة السلسقلة بسقهولة مقع السالسقل القيت مت احلصقول عليهقا مقن أمبليكونقات تفاعقل البقوليمرياز
املتسلسل ذات احلجم الصحيح .وبدال من ذل ميكن تشكيل شواهد إجيابية مصطنعة بواسطة سلسلة معروفقة والقيت ميكقن
بدورها أن تقارَن بأمبليكونات تفاعل البوليمرياز املتسلسل ذات احلجم الصحيح.
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شاهد االستخراج السليب .يستخد هذا الشاهد لرصد التلوث خالل استخراج احلمض النووي ورد الفعل املتبقادل مقع نسقيج
العائل .ويضم الشاهد محضا نوويا استخرج من أنسجة العائل غري املصابة ومت تكبريه الحقا .وينصح باستخدا شواهد متعددة
حني يتم اختبار أعداد كبرية من العينات اإلجيابية.

 7-2-0-3استخراج احلمض النووي من األنسجة املصابة للحمضيات
جرى استخراج محض نووي من أنسجة احلمضيات املصابة للمرة األوىل على يد  Hartungوآخقرين ( )0993مقع بروتوكقول
بروميد السرتميونيو ولكن هناك طرق جتارية وبروتوكول قائم على اإليزوبروبانول (ال يستوجب الفينول) قد خضع لتقيقيم
واسع ( Llopوآخرون  .)0999كما مت استخراج احلمض النووي بنجاح من أنسجة احلمضقيات باسقتخدا أدوات جتاريقة
السقتخراج احلمقض النقووي (مثقل  Coletta-Filho( )Promega Wizard Genomic DNA Purification Kitوآخقرون
.)4112

ﻣﻠ

يف بروتوكول اإليزوبروبانول يتم تقطيع الكلو أو املواد النباتيقة القيت يشقتبه بقأن تكقون مصقابة اىل أجقزاء صقغرية فتغمقر
مبحلول ملحي مدروء بالفوسفات وختل ،يف خالط دوار ملدة  41دقيقة على درجة حقرارة الغرفقة .يقتم تصقفية املقادة الطافيقة
بواسطة فلرت (من أجل نزع املادة النباتية) ومن ثم ختضقع للطقرد املركقزي بسقرعة  01 111ققوة ج ملقدة  41دقيققة .ويعقاد
استعالق املادة املرتسبة يف 0مل من احمللول امللحقي املقدروء بالفوسقفات :فيقتم حفق كميقة ققدرها 511ميكقرولرت ملزيقد مقن
التحاليل أو لعزهلا مباشرة على أطباق األجار فيما توضع كمية 511ميكرولرت يف جهاز الطرد املركزي بسقرعة  01 111ققوة
ج ملدة  01دقائق .فيعاد استعالق املادة املرتسبة يف 511ميكقرولرت مقن حملقول دارئ لالسقتخراج (411ميليمقوالر مقن ثالثقي
محض اهليدروكلوري على درجة محوضة 0.5؛ 451ميكروموالر كلوريد الصوديو ؛ 45ميليموالر إيثيل ثُنَائي أمني حِّمقض
اخللي الرباعي؛  1.5يف املائة دوديسيل كربيتات الصوديو ؛  4يف املائة من متعدد فينيقل بريوليقدون) وتوضقع يف الدوامقة
وترتك ملدة ساعة على درجة حرارة الغرفة مع هزّها بشكل متواصل .يوضع املقزيج مقن ثقم يف جهقاز الطقرد املركقزي بسقرعة
 5 111قوة ج ملدة  5دققائق وبعقد ذلق تنققل كميقة مقن 251ميكقرولرتا مقن املقادة الطافيقة إىل أنبقوب جديقد وختلق ،مقع
251ميكرولرتا من اإليزوبروبانول .يتم خل ،املزيج برفق ومن ثم يرتك لساعة واحدة مقن الوقق علقى درجقة حقرارة الغرفقة.
ميكن حتسني الرتسب باستخدا  Cubero( Pellet Paint Co-Precipitantوآخرون  .)4110يوضع املزيج يف جهاز الطرد
املركزي على سرعة  03 111قوة ج ملدة  01دقائق فيتم التخلص من املادة الطافيقة وجتفقف املقادة املرتسقبة .يعقاد اسقتعالق
املادة املرتسبة يف 011ميكرولرت من املاء .ويتم استخدا عينة من 5ميكرولرت يف  51ميكرولرت من تفاعل البوليمرياز املتسلسل.

ﻐ ﺎة

 3-2-0-3تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي
هناك عدة أزواج من البادئات متاحقة لتشقخيص جرثومقة  .X. citri subsp. citriتسقتهدف البادئتقان  4و 3لقق
وآخرين ( )0993جزءا من احلمض النقووي متعقدد األشقكال لقطعقة احلصقر ذات التكقوين والطقول لبكقتري  BamHIخيقص
جرثومة  X. citri subsp. citriوهما تستعمالن كثريا يف املقايسات املطبقة على املقواد النباتيقة بسقبب جقودة خصوصقيتهما
وحساسيتهما (حوالي  014وحدات مشكّلة ملستعمرات/مل) .أما البادئتان  J-pth1و J-pth2فتستهدفان جزءا من  090زوجقا
من القواعد إلشارة التموضع النووية يف اجلينة املسدولة عن القدرة املرضقية  pthAيف سقالالت  Xanthomonasالقيت تتسقبب
Hartung
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بأعراض التقرح يف احلمضيات .وتشمل تل السالالت  X. citri subsp. citriو X. fuscans subsp. aurantifoliiوالسقاللتني
الشاذتني * Aو Awجلرثومة  X. citri subsp. citriاللتني اكتشفتا يف فلوريدا ( Cuberoو .)4114 Grahamهاتان البادئتان
شاملتان ولكن حساسيتهما أقل من بادئيت  Hartungوآخقرين (( )0993إذ تبلغقان  012وحقدات مشقكّلة ملسقتعمرات/مل يف
املواد النباتية) .إال أن بادئيت  Hartungال تستطيعان الكشف عن ساللة  Awجلرثومة X. citri subsp. citriومجيع سالالت
*Aأو  .X. fuscans subsp. aurantifoliiيف احلقاالت القيت يتشقبه فيهقا بوجقود سقالليت * Aو Awالشقاذتني جلرثومقة
 - X. citri subsp. citriمثال حني تظهر أعراض التقرح البكتريي للحمضيات على عقائلني همقا الليمقون املكسقيكي وليمقون
"أليماو" الكبري األوراق  -جيب استخدا جمموعيت البادئات كالهما.
بروتوكول  Hartungوآخرين لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ()0993
البادئتان هما:
( 4عكسية)5′-CAC GGG TGC AAA AAA TCT-3′ :
( 3تقدمية)5′-TGG TGT CGT CGC TTG TAT-3′ :

ﻣﻠ

يتم إعقداد خلقي ،تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل يف أنبقوب معققم وهقو مكقون مقن مقادة دارئقة لتفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل
(51ميليموالر من ثالثي محض اهليدروكلوري على درجة محوضة 9؛ 41ميكرومقوالر مقن كلوريقد الصقوديو ؛  0يف املائقة
تريتون X-100؛  1.0يف املائة جيالتني؛ 3ميكروموالر كلوريد املغنيسيو )  0ميكرومرت من كقل مقن البادئقة  4والبادئقة 3
 1.4ميكروموالر ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني و 0.45وحدة من بوليمرياز احلمض النووي تاك .تضاف عينة
من احلمض النووي املستخرج حبجم 5ميكرولرت إىل 25ميكرولرت من خلي ،تفاعل البوليمرياز املتسلسل من أجل التوصل إىل ما
جمموعه 51ميكرولرتا لكل تفاعل .وتتمثل روف التفاعل يف خطوة مسخ أولية علقى حقرارة  95درجقة مئويقة ملقدة دقيققتني
تليها  35دورة على حرارة  95درجة مئوية ملدة  21ثانية فق 58درجة مئوية ملقدة  01ثانيقة فقق 04درجقة مئويقة ملقدة 05
ثانية وخطوة استطالة أخرية على حرارة  04درجة مئوية ملدة  01دقائق.أما حجم األمبليكون فيبلغ  444زوجاً من القواعد.

ﻐ ﺎة

بروتوكول  Cuberoو  )7117( Grahamلتفاعل البوليمرياز املتسلسل
البادئتان هما:

( J-pth1تقدمية)5′-CTT CAA CTC AAA CGCC GGA C-3′ :
( J-pth2عكسية)5′-CAT CGC GCT GTT CGG GAG-3′ :

يعدّ مزيج تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف أنبوب معقم وهو يتكوّن من مادة دارئة تاك مركّقزة مقرة واحقدة و3ميكرومقوالر مقن
كلوريد املغنيسيو 0ميكرومرت لكل من بادئيت  J-pth1و J-pth2و 1.4ميكروموالر من كقل ديوآسقينيوآليتيد و 0وحقدة مقن
بوليمرياز احلمض النووي تاك .تتم إضافة عينة من احلمض النووي املستخرج حبجقم 4.5ميكقرولرت إىل  44.5ميكقرولرت مقن
خلي ،تفاعل البوليمرياز املتسلسل من أجل التوصل إىل ما جمموعه 45ميكرولرت عن كل ردة فعل .أما روف التفاعقل فعبقارة
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عن خطوة أولية من املسخ على حرارة  92درجة مئوية ملدة  5دقائق تليها  21دورة على حرارة  93درجقة مئويقة ملقدة
ثانية فق 58درجة مئوية ملدة  31ثانية و 04درجة مئوية ملدة  25ثانية وخطقوة اسقتطالة نهائيقة علقى حقرارة  04درجقة
مئوية ملدة  01دقائق.أما حجم األمبليكون فيبلغ 098زوجاً من القواعد.

31

كما مت تطوير تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل املقدمج وااللتققاط املنقاعي والكشقف بواسقطة قيقاس األلقوان ملنتجقات تفاعقل
البققوليمرياز املتسلسققل املققدرج مققن أجققل الرصققد املباشققر واحلسققاس جلرثومققة  X. citri subsp. citriيف النبتققات
( Hartungوآخرون  .)0993وقد أفيد عن استعراض للحساسية النسقبية ملختلقف الربوتوكقوالت والبادئقات يف املسقتنبتات
اخلالصة ومستخلصات الثمار ( Golmohammadiوآخرون .)4110

 2-2-0-3تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني
بعد احلصول على احلمقض النقووي مقن املقواد النباتيقة باسقتخدا الربوتوكقول القذي سقبق وصقفه مقن قبقل  Llopوآخقرين
( )0999يعاد استعالق املادة املرتسبة يف 011ميكرولرت من املاء املعقم البالغ النقاء وختزينها علقى حقرارة  41درجقة مئويقة
حت الصفر إىل أن تستخد .
وققد مت تصقميم جمموعقة مقن البادئقات
(' )5'-CGC ACC TCG AAC GAT TGC-3ومسبار تاكمقان املوافقق هلقا (5'-ATG CGC CCA ( )J-Taqpth2
' )GCC CAA CGC-3املوسو عند الطقرف  ′5بقق  -2كربوكسقي فلوريسقثني وعنقد الطقرف  ′3بربقاعي ميثقيلني ثنقائي
األمني بناء على سالسل جينة  pthوهي جينة رئيسقية للققدرة املرضقية تسقتخد يف الدراسقات األخقرى حتديقدا لكشقف
سقالالت  Cubero( X. citri subsp. citriو .)4115 Grahamوتشقمل تلق السقالالت كقال مقن X. citri subsp. citri
و X. fuscans subsp. aurantifoliiوالسقاللتني املعقروفتني جلرثومقة  X. citri subsp. citriأي * Aو Awاملكتشقفتني يف
فلوريدا.

ﻣﻠ

 )5'-ACC GTC CCC TAC TTC AAC TCA A-3'( J-pth3وJ-pth4

ﻐ ﺎة

جيري تفاعل البوليمرياز املتسلسقل اآلنقي عقرب إضقافة 4ميكقرولرت مقن احلمقض النقووي النمقوذج إىل خلقي ،تفاعقل حيتقوي
04.5ميكرولرتا من  QuantiMix Easy Kitالذي يضم  QuantiMix Easy Master Mixوكلوريد املغنيسيو (51ميليموالر)
0ميكرولرت مقن  01ميكرومقوالر مقن البادئقة التقدميقة ( )J-RTpth3و0ميكقرولرت مقن 01ميكقرو مقوالر مقن البادئقة العكسقية
( )J-RTpth4و1.5ميكرولرت من  01ميكروموالر من مسبار تاكمان ( )J-Taqpth2والتوصل إىل حجم نهائي للتفاعل يبلقغ 45
ميكرولرت مع ماء مقطر معقّم .وقد وُضع الربوتوكول اخلاص بتفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلنقي بواسقطة نظقا ABI PRISM
 0 111لرصد التسلسل .وقد أدّت معدات أخرى إىل نتقائج مماثلقة (ماريقا لقوبيز إبقالغ شخصقي  .)4103تتمثقل قروف
التضخيم للبادئات واملسبارات يف خطوة تفعيل أولية مدتها  05دقيقة على حرارة  95درجقة مئويقة تليهقا  21دورة مقن 05
ثانية على حرارة  95درجة مئوية ودقيقة واحدة على حرارة  21درجقة مئويقة .وميكقن احلصقول علقى عقدة كاملقة لتفاعقل
البقوليمرياز املتسلسقل اآلنقي الققائم علقى هقذا الربوتوكقول تتضقمن خليطقا رئيسقيا وأنزميقا مقن Plant Print Diagnostics
(.)http://www.plantprint.net
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يوفر تفاعل البقوليمرياز املتسلسقل اآلنقي خصوصقية مشقابهة لبادئقات جينقة  pthاملسقتخدمة يف الطريققة التقليديقة لتفاعقل
البوليمرياز املتسلسل ( Cuberoو  )4115 4114 Grahamويكشف بشكل موثوق حوالي  01وحدات مشقكّلة ملسقتعمرات
جرثومققة  X. citri subsp. citriمققن خققالل كلققو األوراق املريضققة ومققن خققالل حملققول خمفققف للخاليققا املزروعققة
( Mavrodievaوآخققرون  .)4112وقققد متقق مقارنققة هققذه الطريقققة مققدخرا مققع تفاعققل البققوليمرياز العققادي واملققدمج
( Golmohammadiوآخرون  )4110وأفيد عن أن حساسية الكشقف عقن  X. citri subsp. citriيف كلقو الثمقار تبلقغ 01
وحدات مشكّلة ملستعمرات/مل.

 5-0-3تفسري نتائج كلّ من تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي واآلني
تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي
يعترب تفاعل البوليمرياز املتسلسل اخلاص باملمرض احملدّد صاحلا فق ،إذا مت استيفاء املعايري التالية:
 أن ينتج الشاهد اإلجيابي أمبليكونا للجرثومة من احلجم الصحيح. -عد إنتاج أمبليكونات من احلجم الصحيح للجرثومة يف الشاهد السلي لالستخراج والشاهد السلي للتضخيم.

ﻣﻠ

يف حال استخدم بادئات الشاهد الداخلي للحمض الريي النووي  S02هي أيضاً فإن الشاهد السقلي (أي النسقيج النبقاتي
السليم) (يف حال استخد ) والشاهد اإلجيابي وكل من عينات االختبار سوف تنتج شريطةً تبلغ حوالي  0.2كيلوباز (يعتمقد
حجم األمبليكون على أيّة من بادئات احلمض الريي النووي  S02هي املستخدمة ( Weisbergوآخقرون  .))0990وجتقدر
املالحظة بأن الشواهد اإلجيابية املصطنعة واخلاصة بالبالزميد لن تنتج شريطة حبجم  0.2كيلوباز .ويفيد عجز العينات عقن
التضخم مع بادئات الشواهد الداخلية مثال أن استخراج احلمض النقووي مل يقنجح أو أن محقض النقواة مل يقدرج يف خلقي،
التفاعل أو أن املركّبات املثبطة لتفاعل البوليمرياز املتسلسل موجودة يف احلمض النووي املستخرج أو أن احلمض النقووي ققد
فسد.

ﻐ ﺎة

وتعترب عيّنة ما إجيابيةً إذا ما أنتج أمبليكوناً من احلجم الصحيح.
تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني

يعترب تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني صحيحا فق ،يف حال مت استيفاء املعايري التالية:
 أن ينتج الشاهد اإلجيابي منحنى للتضخم بواسطة البادئات اخلاصة باملمرض احملدد. عد مشاهدة أي منحنى للتضخم (أي أن قيمة حقد القدورة تبلقغ  )21مقع الشقاهد السقلي لالسقتخراج والشقاهد السقليللتضخم.
ويف حال استخدم بادئات الشواهد الداخلية  COXهي أيضا فإن الشاهد السلي (يف حال استخدامه) والشقاهد اإلجيقابي
وكل من عينات االختبار جيب أن تنتج منحنى تضخم .ويفيد عجز العينات عن إنتاج منحنى للتضخم مع بادئقات الشقواهد
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الداخلية مثال أن استخراج احلمض النووي مل ينجح أو أن محض النواة مل يدرج يف خلي ،التفاعل أو أن املركّبقات املثبطقة
لتفاعل البوليمرياز املتسلسل موجودة يف احلمض النووي املستخرج أو أن احلمض النووي قد فسد.
وسوف تعترب عينة ما إجيابية إذا أنتج منحنى منوذجيا للتضخم .وجيب التحقق من قيمة حدّ الدورة يف كل خمتقرب لقدى
تنفيذ االختبار للمرة األوىل.

 6-0-3الكشف بواسطة املقايسات البيولوجية
 0-6-0-3اختبار التطعيم يف األوراق املقصوصة على شكل أقراص
يف هذا االختبار مت تطعيم أنسجة أوراق احلمضقيات املعرضقة لإلصقابة جبرثومقة  X. citri subsp. citriبعينقات مسقتخرجة
مريضة ومت حضنها ضمن الظروف املناسبة من أجل تكاثر البكترييا ومن ّو بثرات بدائية للمرض.

ﻣﻠ

تبدأ هذه املقايسة البيولوجية بتعقيم أطباق "إليزا" ملدة  05دقيقة يف فرن ميكرويف وملء جيوبها بق411ميكرولرت مقن األجقار
بنسبة  0.5يف املائة يف ماء معقم داخل حجرة للتدفق الصفائحي على درجة حرارة الغرفة .ختضع أوراق احلمضيات اليانعة
مقن فصققيلة ( Citrus paradisi var. Duncanأي الليمقون اهلنققدي) أو عوائققل أخققرى معرضققة للجرثومققة مثققل Citrus
( aurantifoliaالليمون املكسيكي) أو ( Poncirus trifoliataالربتقال ثالثي األوراق) إىل تطهري سطحها مقن اجلقراثيم ملقدة
دقيقة واحدة بواسطة  0يف املائة من هيبوكلوري الصوديو  .وجيب أن تكون األوراق متفتحة بالكامل ولكن ال جيب أن تكون
ناضجة وقاسية .تشطف األوراق ثالث مرات باملاء املقطر املعقم ومن ثقم جيفقف سقطحها يف حجقرة التقدفق الصقفائحي علقى
درجة حرارة الغرفة .توضع أقراص األوراق اليت يتم احلصول عليها بواسطة تثقيب األوراق (بعد تعقيمها بق 95يف املائة مقن
اإليثانول) مع سطحها اجملاور للمحور على األجار املائي يف كل جيب من جيوب الطبق .ويضاف مققدار 51ميكقرولرتا مقن
كلو قرحة احلمضيات املنقوعة ( 2جيوب مكررة لكل عينة من النبتة).

ﻐ ﺎة

ويستخد مستعلق حيتوي جرثومة  X. citri subsp. citriبكمية  015وحدة مشقكّلة ملسقتعمرات/مل مبثابقة شقاهد إجيقابي
وحملول ملحي مبثابة شاهد سلي ( 2مرات لكل منهما) .تغلقق األطبقاق (بواسقطة البقارافيلم مقثال) فيبلقغ مسقتوى الرطوبقة
النسبية تقريبا  011يف املائة ويتم حضنها على حرارة  48درجة مئوية ملدة  04يوما مع تعريضها للضوء بشكل دائقم والتأكقد
من تقد حالتها بانتظا  .ويبدأ تقييم تكوّن البثور البدائية بيضاء اللقون يف كقل مقن أققراص األوراق ابتقداء مقن اليقو الثالقث
باستخدا جمهر جمسّم وتقنيات لعزل اجلرثومة  X. citri subsp. citriحبسقب الوصقف القوارد يف القسقم  .4-0-3وميكقن
إخضاع األقراص اخلالية من األعراض ملزيد من التحليل من أجل كشف وجود بكترييقا حيقة عقرب عزهلقا علقى وسق ،شقبه
انتقائي ( Verdierوآخرون  .)4118بعد مرور  04يوما يف حقال كانق جرثومقة  X. citri subsp. citriموجقودة تكقون
اخلاليا البكتريية قد تكاثرت على النسيج النباتي ويكون بالوسع عزهلا على الوس ،بأعداد أكرب .وجتدر اإلشقارة إىل أن هقذه
املقايسقققة البيولوجيقققة هقققي طريققققة تشقققخيص حمقققددة جقققداً وحسّاسقققة ( 014وحقققدة مشقققكّلة ملسقققتعمرات/مل)
( Verdierوآخرون .)4118
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 7-6-0-3ختصيب األوراق املنفصلة
ميكن أيضا ختصيب جرثومة  X. citri subsp. citriبشكل انتقائي يف األوراق املنفصلة اجملروحة لفصيلة
( Duncanالليمون اهلندي) أو غريها من العوائل الشديدة احلساسية للجرثومة مثل ( C. aurantifoliaالليمون املكسيكي) أو
( P. trifoliataالربتقال ثالثي األوراق) .تغسل األوراق الطرفية اليانعة املأخوذة من نبتات مزروعة يف الدفيئة ملدة  01دقائق
حت املاء اجلاري للصنبور ويطهّر سطحها بواسقطة هيبوكلوريق الصقوديو بنسقبة  0يف املائقة لدقيققة واحقدة وتشقطف
بهدف تطهريها بشكل كامل بواسطة املاء املقطر املعقم .جترح اجلهة السفلى لكل ورققة بطريققة معقمقة عقرب ثقبهقا بقإبرة أو
جترحيها عدة مرات حبركات خفيفة بواسطة مبضع وتوضع األوراق كاملة على أجار بنسبة  0يف املائة يف مقاء معققم داخقل
جيوب أطباق "إليزا" شرط أن يكون سطحها األسفل موجها إىل أعلى .تضاف قطريات يرتاوح قدرها بقني  01و 41ميكقرولرتا
مسقتخرجة مقن كلقو قرحقة احلمضقيات املنقوعقة إىل اجلقراح .تسقتخد الشقواهد اإلجيابيقة والسقلبية اخلاصقة باملقايسقة
البيولوجية ألقراص األوراق .وبعد فرتة  2أيا إىل  04يوما على حرارة  45درجة مئوية يف حاضنة مضقاءة يقتم تقيقيم تكقوّن
البثور وميكن عزل  X. citri subsp. citriباسقتخراجها مقن أيقة مقن البثقور أو مقن أنسقجة األوراق اجملروحقة اخلاليقة مقن
األعراض حبسب ما هو موصوف أعاله (منظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوس.)0998 ،
C. paradisi var.

ﻣﻠ

 7-3كشف اجلرثومة يف النباتات عدمية األعراض

ميكن كشف جرثومة  X. citri subsp. citriيف النباتات عدمية األعقراض مقن خقالل العقزل والتخصقيب علقى أوسقاط شقبه
انتقائية (أنظر أدناه) والتقنيات املصلية (الفلورة املناعية (القسم  ))3-0-3واالختبار اجلزيئي (القسم )2-0-3

ﻐ ﺎة

ميكن لعزل جرثومة  X. citri subsp. citriمن النبات عديم األعراض يف أوساط شقبه انتقائيقة أن يقتمّ عقرب غسقل عينقة عقن
الورقة أو الثمرة يف حملول مدروء بالببتون وتركيز املادة الطافية ومن ثم طليهقا علقى الوسق Verdier( ،وآخقرون .)4118
وتشكل عشر أوراق أو مثرة واحد عيّنةً.
جيري خضّ العيّنات ملدة  41دقيقة على درجة حرارة الغرفة داخل 51مل من حملول مقدروء بقالببتون (كلوريقد الصقوديو
 8.5غ؛ ببتون 0غ؛ توين  451 41ميكرولرت ماء مقطّر  0لرت على درجة محوضة  .)0.4أما للعينات باجلملة فيمكن
استخدا  011ورقة يف  411مل من حملول مدروء بالببتون .وجيري خض فرادى الثمرات ملدة  41دقيقة على درجقة حقرارة
الغرفة داخل أكياس معقمة حتتوي 51مل من احمللول املدروء بالببتون.
ومن ثم خيضع املستعلق للطرد املركزي بسرعة  2 111ققوة ج ملقدة  41دقيققة فتحقوّل املقادة الطافيقة خلقارج الوعقاء ويعقاد
اسققتعالق املققادة املرتسققبة يف  01مققل مققن حملققول ملحققي بنسققبة  1.85يف املائققة .ومتسققح عينققات بكميققات قامسققة تامققة
( 011ميكرولرت) من حملول بنسبة  0:011و 0:0111لكل مستعلق  3مرات على وس XOS ،شقبه االنتققائي (مكقوّن مقن
السققكروز 41غ ببتققون  4غ غلوتامققات أحققادي الصققوديو  5غ نققرتات الكلسققيو  1.3غ؛ هيققدروجني فوسققفات
البوتاسيو  4غ؛ حديد محض ايثيلني ثنائي أمني رباعي اخللي  0مقغ؛ سيكلوهكسقيمايد 011مقغ؛ سيفالكسقني 41
مغ كازوغاميسني  41مغ بنفسجي املثيل  1.3 B4مغ بكتو أجار  00غ؛ ماء مقطقر  0لقرت علقى درجقة محوضقة
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 .)0994 Monier( )0.1بعد احلضن على حرارة  48درجة مئوية ملدة ترتاوح بني  5و 2أيا يتم تقييم النمقو فضقال عقن
نوع املستعمرة وخصائص شكلها اخلارجي (القسم .)4-0-3
 -2حتديد اجلرثومة
ينبغي لتحديد املستعمرات املفرتضة جلرثومة  X. citri subsp. citriأن يدكد من خالل تقنيات عدة ألنّ أنواعا أخرى من آفة
 Xanthomonasمثققل  X. fuscans subsp. aurantifoliiو X. alfalfae subsp. citrumelonisميكققن أن تعققزل مققن
احلمضيات .وتتضمن تل التقنيات باإلضقافة إىل مراقبقة اخلصقائص املورفولوجيقة علقى املسقتنبتات املغذيقة االختبقارات
املصلية واالختبار اجلزيئي واملقايسة البيولوجية ألوراق النبتة املقصوصة علقى شقكل أققراص صقغرية أو األوراق املنفصقلة
واختبار القدرة اإلمراضية.

ﻣﻠ

إن متطلبات احلد األدنقى لتحديقد املسقتنب اخلقالص تتمثقل يف النتيجقة اإلجيابيقة بواسقطة كقل مقن التقنيقات القثالث:
( )0تفاعل البوليمرياز املتسلسل الذي يستخد جمموعتني من البادئات (القسم )0-2؛ ( )4التقنية املصلية (الفلورة املناعيقة
الشطرية املزدوجة لألجسا املضادة (املشار إليها فيما يلي بتسمية  )DAS-ELISAأو "إليزا" غري املباشرة (األقسا  4-2و-2
 0-4و )4-4-2باستخدا أجسا مضادة حمددة أحادية التنسيل؛ و( )3اختبار الققدرة اإلمراضقية عقرب تطعقيم احلمضقيات
العوائل الستيفاء متطلبات فرضيات كوخ (القسمان  3-2و .)2-0-3ميكن إجراء اختبقارات إضقافية (القسقمان  2-2و)5-2
من أجل التثب أكثر من خصائص الساللة املوجودة .وجيب تضمني الشواهد اإلجيابية والسلبية يف االختبارات كافة.
تصف األقسا التالية التقنيات املوصى بها:

ﻐ ﺎة

ميكن للمجموعات التالية من بني أخرى  -أن تقد سالالت مرجعيقة آلفقة ( X. citri subsp. citriتقرد
 subsp. citriاملوصى بها الستخدامها كشواهد إجيابية):

معقزوالت X. citri

  NCPPB 3234من اجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة ألمراض النبات خمترب العلو املركزي يورك اململكة املتحدة  CFPB 2911من اجملموعقة الفرنسقية للبكترييقا املمرضقة للنبقات املعهقد القوطين للبحقوث الزراعيقة أجنيقه فرنسقا(هذه ساللة * Aلق)X. citri subsp. citri
  ICMP 24مقن اجملموعقة الدوليقة للكائنقات املهجريقة للنبقات Zealand Ltdأوكلند نيوزيلندا

Landcare Research (Manaaki Whenua) New

  ATTC 49118من جمموعة األنواع املستنبتة األمريكية ماناساس فريجينيا الواليات املتحدة األمريكية  IBSBF 1594من جمموعة املعهد البيولقوجي للبكترييقا املسقتنبتة املمرضقة للنبقات املركقز االختبقاري املركقزي للمعهقدالبيولوجي  -خمترب العلو اجلرثومية النباتية كامبيناس الربازيل
ميكن التأكد من أصالة السالالت فق ،إذا مت احلصول عليها مباشرة من اجملموعات املستنبتة.
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 0-2الطرق القائمة على تفاعل البوليمرياز املتسلسل
باإلضافة إىل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسل املوصوف يف القسم  3-2-0-3من املستحسن التأكد من حتديد املسقتنب
اخلالص للسالالت املشتبه بها وذل عرب استخدا جمموعتني خمتلفقتني مقن البادئقات .ينبغقي أن تكقون اجملموعقة األوىل
مكونة مقن البقادئتني  J-pth1/J-pth2أو  Cubero( J-Rxg/-Rxc2و )4114 Grahamواجملموعقة األخقرى مقن البقادئتني
 Coletto-Filho( Xac01/Xac02وآخرون  )4115أو  Park( XACF/XACRوآخرون ( )4112اجلدول  .)0وهذا بسبب
نتائج البحوث اليت تفيقد أن معظقم أزواج البادئقات املنشقورة تفتققر إىل اخلصوصقية ( Delcourtوآخقرون  .)4103وميكقن
التثب من حتديد اجلرثومة عرب سَلسَلة األمبليكونات الناجتة عن تفاعل البوليمرياز املتسلسل ومقارنة سالسلها مع تل القيت
ختص سالالت  X. citri subsp. citriاملودعة لدى قاعدة بيانات بن اجلينات التابع للمركز الوطين ملعلومقات التكنولوجيقا
البيولوجية.

ﻣﻠ

وقد توصل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسلل للل Cuberoو )7117( Grahamإىل بادئقات ملنقاطق الفاصقل القداخلي
املستنسخ للحمضني الريبيني النووين  S02و S43اخلاصة بآفة  .X. citri subsp. citriوأتاح الفقوارق يف سالسقل الفاصقل
الداخلي املستنسخ تصميم بادئتني حمددتني جلرثومة  X. citri subsp. citriوتكشف هاتان البادئتان الساللتني الشاذتني *A
و Cubero( Awو .)4114 Grahamوالبادئتان هما:
5′-GCGTTGAGGCTGAGACATG-3′ :J-Rxg

ﻐ ﺎة

5′-CAAGTTGCCTCGGAGCTATC-3′ :J-RXc2

و0.5

يُنفّذ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف خالئ ،للتفاعل بكمية 45ميكرولرت حتتوي دارئة تاك املركزة مققدار ضقعف واحقد
ميليمققوالر مققن كلوريققد املغنيسققيو  1.12ميكرومققوالر مققن بادئققة  1.12 J-RXgميكرومققوالر مققن بادئققة 1.4 J-RXc2
ميكروموالر لكل  dNTPو 0وحدة من بوليمرياز احلمض النووي تاك .إن قروف تضقخيم تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل هقي
نفسها املستخدمة مع بادئيت  pthAحبسب ما يرد يف القسم .3-2-0-3
وقد توصل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسل لل Coletta-Fihoوآخرين ( )7116إىل وضع بادئتني بناء على جمموعقة
جينة  .rpfوالبادئتان هما:
5′-CGCCATCCCCACCACCACCACGAC-3′ :Xac01
5′-AACCGCTCAATGCCATCCACTTCA-3′. :Xac02
و4.1

ينفذ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف خالئ ،للتفاعل بكمية 45ميكرولرت حتتقوي علقى دارئقة تقاك املركقزة مقرة واحقدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو  1.32ميكروموالر لكل بادئة  1.45ميكروموالر لكل  dNTPو 0وحقدة لبقوليمرياز احلمقض
النووي تاك .تتمثل روف تضخم تفاعل البوليمرياز املتسلسل خبطوة مسخ أولية على حرارة  92درجة مئويقة ملقدة  3دققائق
تليها  32دورة علقى حقرارة  92درجقة مئويقة ملقدة  25ثانيقة و 21درجقة مئويقة ملقدة  25ثانيقة و 04درجقة مئويقة ملقدة
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 25ثانية وخطوة استطالة نهائية على حرارة  04درجقة مئويقة ملقدة  5دقائق.أمقا حجقم األمبليكقون فهقو  584زوجقا مقن
القواعد.
طوّر بروتوكول  Parkوآخرين لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ( )7116بادئتني بناء على تتابع جينقة  .hrpWأمقا البادئتقان
فهما:
5′- CGTCGCAATACGATTGGAAC-3′ 0XACF
.CGGAGGCATTGTCGAAGGAA-3′ 0XACR
و0.5

يتمّ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف  45ميكرولرتاً من خالئ ،التفاعل اليت حتتوي مقادة دارئقة تقاك مركقزة مقرة واحقدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو و 1.01ميكروموالر من كل من البقادئتني و 1.45ميليمقوالر مقن كقل فوسقفات النيوكليتيقد
املنقوص األكسجني وجيالتني بنسبة  1.10يف املائة ووحدتني من بوليمرياز احلمقض النقووي تقاك .وتتمثقل قروف تضقخيم
تفاعل البوليمرياز املتسلسل مبسخ أولي على حرارة  92درجة مئوية ملدة  5دققائق تليهقا  31دورة علقى حقرارة  92درجقة
مئوية ملدة  05ثانية ثم  21درجة مئوية ملدة  31ثانية و 04درجة مئوية ملدة  31ثانية وخطوة استطالة نهائية على حرارة
 04درجة مئوية ملدة سبع دقائق .أما حجم األمبليكون فيبلغ  520زوجاً من القواعد.

ﻣﻠ

اجلدول  -0ملخص األساليب القائمة على تفاعل البوليمرياز املتسلسل املوصوفة يف بروتوكول التشخيص هذا

زوج البادئات
/36

املرجع

 Hartungوآخرون.
)(1993

ﻐ ﺎة

بيانات اخلصوصية مأخوذة من  Delcourtوآخرين ( *)4103تشري عملية الكشف غري احملددة إىل النسبة املئوية من جقراثيم
 Xanthomonadsوالفطور الرمّامة اليت ثبت إصابتها يف االختبار **.مل تثب إصابتها بسالالت الفطور الرمّامة.
حجم األمبليكون

كشف ساللة

(زوج قواعد)

X. citri subsp. citri

()%

661

ال يشكف سالالت وكافة

41

سالالت

كشف غري حمدد

حدود الكشف يف املواد

*

النباتية

 4:6وحدات مشكلة
ملستعمرات/مل

w

A

*A

J-pth1/J-pth2

Cubero

491

)(2002
Cubero
وGraham

419

وGraham
J-Rxg/J-Rxc2

Xac01/Xac02

)(2002
Coletto-Filho

وآخرون

السالالت كافة

14

ملستعمرات/مل
السالالت كافة

0:

XACF/XACR

 4:1وحدات مشكلة
ملستعمرات/مل

116

السالالت كافة

42

1

 4:وحدات مشكلة
ملستعمرات/مل

)(2005

 Parkوآخرون

 4:1وحدات مشكلة

124

السالالت كافة

**2

غريمعروف

)(2006
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 7-2الكشف املصلي
باإلضافة إىل بروتوكول الفلورة املناعية املوصوف يف القسقم  3-0-3يستحسقن اسقتخدا مضقادات أجسقا خمتلفقة مقن أجقل
حتديد املستنبتات اخلالصة .وميكن استخدا طريقة  DAS-ELISAأو "إليزا" غري املباشرة أيضا كاختبارين مصقليني بقديلني
لتحديد املستنبتات اخلالصة.
DAS-ELISA 0-7-2

ﻣﻠ

بالنسبة إىل اختبار  DAS-ELISAتطلى أطباق ميكروتيرت بق 011ميكرولرت/جيب من حملقول مقدروء بالكربونقات (كربونقات
الصوديو  0.59غ؛ بيكربونات الصوديو  4.93غ؛ آزيد الصوديو  1.4غ؛ ماء مقطّر  0لرت؛ على درجة محوضة )9.2
حيتوي غلوبولينات مناعية مضادة آلفة  X. citri subsp. citriمذوبة بالشكل املناسقب وحتضقن طيلقة الليقل علقى حقرارة 2
درجات مئوية .بعد غسل األطباق  3مرات بواسطة خلي ،من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات-التوين (كلوريقد الصقوديو
8غ؛ فوسفات أحادي البوتاسيو  1.4غ؛  4.9 Na2HPO4·12H2Oغ؛ كلوريقد البوتاسقيو  1.4غ؛ آزيقد الصقوديو
 1.4غ؛ التوين  1.45 41مل؛ ماء مقطر  0لرت؛ على درجة محوضة  )0.2تضاف عينة اختبار أو شقاهد سقلي (مقادة
نباتية سليمة) أو شاهد إجيابي (سقاللة مرجعيقة آلفقة ( )X. citri subsp. citriبققدر  411ميكرولرت/جيقب) .يقتم حتضقني
األطبققاق ملققدة سققاعتني علققى حققرارة  30درجققة مئويققة .وبعققد الغسققل يضققاف الغلوبققولني املنققاعي املضققاد جلرثومققة
 X. citri subsp. citriاملقرتن بالفوسفاتاز القلوي املذوب بالشقكل املناسقب يف خلقي ،احمللقول امللحقي املقدروء بالفوسقفات-
التوين (بقدر  411ميكرولرت/جيب) وحتضن األطباق ملدة ساعتني على حرارة  30درجة مئوية .بعقد الغسقل يضقاف حملقول
أساسي من مدروء بفوسفات البارا-نيرتوفينيل (0مغ/مل) ( 411ميكرولرت/جيب) وحتضن األطباق ملقدة تقرتاوح بقني  31و21
دقيقة على درجة حرارة الغرفة .وتقاس االمتصاصات باستخدا مقياس للطيف الضوئي جمهقز بفلقرت  215نقانومرت .ويتمثقل
معيار حتديد إصابة العينة باآلفة يف كون قيمة الكثافة البصرية تفوق مرتني قيمقة شقاهد املقادة النباتيقة السقليمة .ويبلقغ حقدّ
الكشف يف طريققة  015-012 DAS-ELISAوحقدات مشقكلة ملسقتعمرات/مل ( Civeroloو .)0984 Fanال ينصقح بهقذه
الطريقة للكشف املباشر للجرثومة يف األنسجة النباتية.

ﻐ ﺎة

هناك أجسا مضادة أحادية التنسيل متاحة لطريقة "إليزا" ولكقن يستحسقن اسقتخدامها فقق ،لتحديقد املسقتنبتات اخلالصقة
بسبب تدني قابلية كشقفها يف النسقيج النبقاتي .وهنقاك جمموعقات أدوات جتاريقة لكشقف  X. citri subsp. citriبواسقطة
"إليزا" متاحة جتاريا (مثال من  .)Agdia, Incبالنسبة إىل البيانات املتعلقة باخلصائص راجع املعلومقات الفنيقة املقدمقة مقن
قبققل الشققركة املصققنعة .يعققرف عققن بعققض مضققادات األجسققا أحاديققة التنسققيل أنهققا تتفاعققل بشققكل متبققادل مققع آفققات
 X. axonopodis pv. phaseoliو X. campestris pv. zinneaو X. alfalfae subsp. citrumelonisوXanthomonas
hortorum pv. pelargonii؛ غري أنه من غري احملتمل لتل الباثوفارات أن تكون موجودة على احلمضيات.
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 7-7-2اختبار "إليزا" غري املباشر
ميكن استخدا اختبار "إليزا" غري املباشر مع األجسا املضادة أحادية التنسيل اليت وصفها  Alvarezوآخقرون ( )0990مقن
أجل حتديد املستنبتات .وهناك جمموعقات أدوات جتاريقة لكشقف  X. citri subsp. citriبواسقطة "إليقزا" متاحقة جتاريقا
(مثال من  .)Agdia, Incمن الناحية النظرية ميكن لكل سالالت  X. citri subsp. citriأن حتدد ولكن أفيقد عقن أن بعقض
السالالت املميزة من ناحية الشكل الظاهري واليت مت عزهلا يف جنوب-غرب آسيا ال تتفاعل مع األجسقا املضقادة أحاديقة
التنسيل املتاحة ( Vernièreوآخرون .)0998

ﻣﻠ

ختضع مستعلقات املستنبتات اخلالصة للطرد املركزي بسرعة تضاهي تقريبا  01 111قوة ج ملدة دقيقتني ويقتم القتخلص مقن
املادة الطافية .ويضاف مل واحد من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات املركّز مرة واحدة ويعاد استعالق اخلاليا عقرب وضقعها
يف اآللة الدوامة .تكرر العملية مرتني أخريني .وبعد عملية الغسل الثالثة يعاد استعالق اخلاليا يف مادة دارئة تستخد للطالء.
ويعدّل الرتكيز البكتريي من ناحية القياس الضوئي حتى  211 1.10درجة كثافة بصقرية (تقريبقا  010 × 4.5وحقدة مشقكّلة
ملسققتعمرات/مل) .توضققع أجققزاء قامسققة تامققة مققن العينققات علققى أطبققاق ميكققروتيرت (مبعققدل جيققبني لكققل عينققة ومقققدار
011ميكرولرت/جيب) .ينبغي تضمني شاهد إجيابي (زرع مرجعي أو عينة يزودها املصنّع) وشاهد دارئ سلي مع بكتري آخر.
حتضن األطباق خالل الليل على حرارة  30درجة مئوية إىل أن تصبح جافة .ويضاف حملول معوّق ( 5يف املائة مقن مسقحوق
احلليب اجملفف اخلالي من الدسم يف احمللول امللحي املدروء بالفوسفات) ( 411ميكرولرت/جيب) .حتضقن األطبقاق ملقدة 31
دقيقة على درجة حرارة الغرفة ومن ثم تغسل مرتني مبزيج من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات العقادي الرتكيقز والتقوين.
يضاف جسم مضاد أولي مناسب الذوبان إىل مسحوق احلليب اجملفف بنسبة  4.5يف املائة يف خلي ،احمللقول امللحقي املقدروء
بالفوسفات-التوين (011ميكرولرت/جيب) .وحتضن األطباق ملدة ساعة واحدة على درجة حرارة الغرفة ومن ثم تغسقل مخقس
مرات مبزيج من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات العادي الرتكيز والتوين .ويضاف أنزيم مقرتن مناسب الذوبان إىل مسحوق
احلليققب اجملفققف بنسققبة  4.5يف املائققة مبققزيج مققن احمللققول امللحققي املققدروء بالفوسققفات العققادي الرتكيققز والتققوين
(011ميكرولرت/جيب) .حتضن األطباق ملدة ساعة واحدة على درجة حرارة الغرفة ومن ثقم تغسقل مخقس مقرات مبقزيج مقن
احمللول امللحي املدروء بالفوسفات املركّز مرة واحدة .يضاف حملقول أساسقي معقد حقديثا حيتقوي 0مقغ/مقل مقن فوسقفات
بارا-نيرتوفنيل إىل حملول مدروء بثاني أمني اإليثانول (درجة احلموضة  011( )9.8ميكرولرت/جيب) .حتضقن األطبقاق بقني
 31و 21دقيقة على درجة حرارة الغرفة .تقاس الكثافة البصرية بواسطة مقياس طيف الضوء املزود بفلرت  215نانومرت .ويقتم
حتديد العينات اإلجيابية كما جيري يف طريقة .DAS-ELISA

ﻐ ﺎة

 3-2اختبار القدرة اإلمراضية
ينبغي حتديد  X. citri subsp. citriمن حيث قدرتها على اإلمراض ضمن جمموعة من العوائل املرجعية مثقل
( var. Duncanالليمون اهلنقدي) و( Citrus sinensisبرتققال فالنسقيا احللقو) أو ( C. aurantiifoliaالليمقون املكسقيكي)
لتأكيد التشخيص.
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إن املقايسات على األوراق من خالل اخلرق حبقنة مزودة بإبرة أو بدونها على أنواع عوائل احلمضيات القابلة لإلصابة تتيح
الداللة على القدرة اإلمراضية للمستعمرات البكتريية .تفضّل األوراق غري الناضجة املتفتحة بنسبة  51إىل  01يف املائة بسقبب
ارتفققاع قابليتهققا لإلصققابة .تنشققأ الكلققو بعققد مققرور  0إىل  02يومققا علققى تطعققيم األوراق السققليمة أو األوراق املنفصققلة
( Francisوآخرون 4101؛  )0900 Koizumiبعد احلضن على حرارة  45درجة مئوية يف بيئة عالية الرطوبة .مقع تلق
املقايسات ميكن أن مييّز بسهولة تفاعل  X. citri subsp. citriالتآكلي الشبيه باجلسأة .يعاد استعالق البكترييا القيت تنمقو
يف وس ،سائل أو املستعمرات من طبق أجار حديث االستخدا يف ماء مقطر معقم ويتم تعديل الرتكيز ما بقني  012و 018مقن
أجل تطعيم العوائل بها .وينبغي دائما إدراج شواهد سلبية وإجيابية .وعلى النباتقات املطعمقة بسقاللة الشقاهد اإلجيقابي أن
تبقى منفصلة عن نباتات االختبار.

 2-2الوصف واخلصائص الكيميائية احليوية

ﻣﻠ

إن  X. citri subsp. citriجرثومة سلبية الغرا ومستقيمة وعصوية الشكل ويبلغ مقاسها  1.05-1.5 × 4.1-0.5ميكقرومرت.
وهي قادرة على احلركة بواسطة زائدة قطبية واحدة شبيهة بالسقوط .وهقي تشقرتك يف العديقد مقن اخلصقائص الفسقيولوجية
والكيميائية احليوية مع أعضاء آخقرين مقن فئقة  .Xanthomonasإنهقا كيميائيقة وعضقوية التغذيقة وهوائيقة بشقكل ملقز
وتستقلب الغلوكوز باألكسدة .الصباغ األصفر هو الق .xanthomonadinوترد بعض اخلصائص الكيميائية احليوية اليت تعقرّف
عن  X. citri subsp. citriيف اجلدول .4

ﻐ ﺎة
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اجلدول  -7اخلصائص الكيميائية احليوية الرئيسية جلرثومة

Xanthomonas citri subsp. citri

االختبار

النتيجة

كاتاالز

+

أوكسيداز

– أو ضعيف

خفض النيرتات

–

التحليل املائي لق:

الكازيني

+

توين 81

+

إيسكولني

+

تسييل اجليالتني

+

ﻣﻠ

النشاء

+

تسييل هال البكتات

+

استخدا األسباراجني

–

ﻐ ﺎة

يتطلب النمو:
ميثيونني

+

سيستيني

+

 .021يف املائة من كلوريد ثالثي فينيل ترتازوليو (كتلة/حجم)

–

 5-2التحديد اجلزيئي
مت حتديقد مالمقح آفقات احلمضقيات علقى املسقتوى اجلزيئقي مبققا فيهقا جرثومقة  X. citri subsp. citriواعتقرب صققنف
 Xanthomonasعامة بأنه يتسم بطرق سريعة ودقيقة إلعادة تصنيفه وحتديده .وتشمل اإلجراءات القتهجني بقني األمحقاض
النووية ( Vauterinوآخقرون  )0995وأخقذ بصقمات اجلينقو ( Hartungوآخقرون 0980؛  Lazoوآخقرون )0980
وحتليل السالسل متعددة املواقع ( Youngوآخرون  )4118و Cubero( rep-PCRو.)4112 4114 Graham
 0-5-2حتليل السالسل متعددة املواقع
Almeida( X. citri subsp. citri

اسقتخد نهقج حتليقل السالسقل متعقددة املواققع مقن أجقل التحديقد اخلقاص جلرثومقة
وآخرون 4101؛  Bui Thi Ngocوآخرون 4101؛  Youngوآخرون  .)4118يتم تضخيم جينات تدبري شدون الرتكيب
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الوراثي بواسطة البادئات وبناء على روف تفاعل البوليمرياز املتسلسل اليت وصفها كل من  Almeidaوآخقرين ()4101
و Bui Thi Ngocوآخرين ( )4101و Youngوآخرين ( .)4118تقو هذه الطريقة على سلسقلة مواققع متعقددة (عقادة مقا
تكون أربع إىل مثاني جينات لتدبري شدون الرتكيقب القوراثي) وتقتم مقارنقة تلق السالسقل مقع السالسقل املرجعيقة لصقنف
 Xanthomonasاملققودع لققدى قاعققدات بيانققات النيكليوتيققدات؛ مققثال قاعققدة البيانققات املشققرتكة مليكروبققات النبققات
( Almeida( )http://genome.ppws.vt.edu/cgi-bin/MLST/home.plوآخرون  )4101و MLVAbankللتنمي ،اجليين
للميكروبات (.)https://bioinfo-prod.mpl.ird.fr/MLVA_bank/Genotyping/
 7-5-2أخذ البصمات بطريقة Rep-PCR

ميكن ألخذ البصمات بطريقة  Rep-PCRعرب استخدا البادئات املصممة بناء علقى عناصقر بالندروميقة الجينيقة متكقررة –
تسلسالت التوافقق اجلقيين املتكقرر البكقتريي املعقوي وعنصقر  Louws( BOXوآخقرون  – )0992أن يسقتعمل للتحديقد
ولتوصيف اخلصائص ضمن الظروف احملددة لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ( Cuberoو.)4114 Graham

ﻣﻠ

بالوسع استخراج احلمض النووي من املسقتعلقات البكترييقة (االمتصقاص علقى مسقتوى  211نقانومرت مقن  1.4إىل  )1.5يف
خطوة واحدة مع كحول إيزو أميل كلوروفور فينول املرتسبة يف اإليثانول واملستعلقة من جديد يف املاء الفقائق النققاء .خيقزن
احلمض النووي على حرارة  41حت الصفر حتى استعماله .وميكن أيضا اتباع إجراءات استخراج احلمض النووي املوصقوفة
يف القسم .4-2-0-3
و2

ﻐ ﺎة

يتم تفاعل البوليمرياز املتسلسل  BOXيف خالئ ،للتفاعقل مبققدار 45ميكقرولرت حتتقوي دارئقة تقاك مركقزة مقرة واحقدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو  4.2ميكقرومرت مقن بادئقة )′-CTACG-GCAAGGCGACGCTGCAG-3′5( BOX1R
( Louwsوآخرون  1.4 )0992ميكرومرت مقن كقل  4 dNTPوحقدة بقوليمرياز احلمقض النقووي تقاك و5ميكقرولرت مقن
احلمض النووي املستخرج من سالالت  .Xanthomonadوتتمثل روف التفاعل خبطوة مسخ أوليقة علقى حقرارة  92درجقة
مئوية ملدة  5دقائق تليها  21دورة على حرارة  92درجة مئوية ملدة  31ثانية و 28درجة مئوية ملدة  31ثانيقة و 04درجقة
مئوية ملدة دقيقة واحدة وخطوة نهائية على حرارة  04درجقة مئويقة ملقدة  01دققائق .حتلقل منتجقات تفاعقل البقوليمرياز
املتسلسققل يف هققال األجققاروز بنسققبة  3يف املائققة يف دارئققة مققن ثالثققي أسققيتات محققض اإليثيلينققديامني ربققاعي اخللي ق
(21ميليموالر/لرت من ثالثي األسيتات؛ 0ميليموالر/لرت محض اإليثيلينقديامني ربقاعي اخلليق ؛ درجقة احلموضقة  )8.1ملقدة
ساعتني بقوة  001فولتات وتصبغ بربوميد اإلثيديو .
يتم تفاعل البقوليمرياز املتسلسقل  ERICيف خالئق ،للتفاعقل مبققدار 45ميكقرولرت حتتقوي دارئقة تقاك مركقزة مقرة واحقدة
و 3ميليموالر من كلوريد املغنيسيو 0.4ميكرومرت من بادئة )′-ATGTAAGCTCCT-GGGGATTCAC-3′5( ERIC1R
و Louws( )′-AAGTAAGTGACT-GGGGTGAGCG-3′5( ERIC2وآخقققرون  1.4 )0992ميكقققرومرت مقققن كقققل
 4 dNTPوحدة بوليمرياز احلمض النووي تاك و 5ميكرولرت من احلمض النووي املسقتخرج مقن سقالالت .Xanthomonad
أما روف التفاعل فهي نفسها املسجلة لتفاعل البوليمرياز املتسلسقل  .BOXوتظهقر منتجقات التفاعقل يف هقذه احلالقة كمقا
منتجات تفاعل .BOX
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ميكن مقارنة البصمات (األمناط احملددة املعامل) وحتليلها إلجياد أوجه الشبه بالعني اجملردة ولكن ميكن لألمنقاط أن تتحقول
أيضا إىل أمناط ناتئة وسالالت مقارنة عرب استخدا برجمية معلوماتية مثل ( BioNumericsللرياضيات التطبيقيقة) .وعلقى
حتديد اجلرثومة أن يرتكز على الشبه مع أمناط سالالت الشاهد (املرجعي) (القسم .)2
ترد خط ،الكشف جرثومة  Xanthomonas citri subsp. citriوحتديقدها علقى املقواد النباتيقة احلاملقة لألعقراض وعدميقة
األعراض يف الشكلني  5و 2تباعا.
 -5السجالت
ينبغي االحتفا بالسجالت والرباهني حسب ما هو مبني يف القسم  5-4من املعيار رقم  4112 :40يف املعايري الدولية لتدابري
الصحة النباتية.

ﻣﻠ

ويف احلاالت اليت قد تتأثر بها أطراف متعاقدة أخرى سلبا بنتائج التشخيص يستحسن االحتفا بالعينة األصقلية (وومسهقا
لتيسري تتبعها) ومستنب (ات) اآلفة والعينات احملفو ة أو املثب أو مواد االختبارات (مثقل صقور أنقواع اجلقل ونسقخة
مطبوعة لنتائج "إليزا" وأمبليكونات تفاعل البوليمرياز املتسلسل) لسنة واحدة على األقل ال سيما يف حاالت عقد االمتثقال
(املعيار الدولي رقم  4110 :03خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عقد التقيّقد باشقرتاطات الصقحة النباتيقة واإلجقراءات

الطارئة) وحيث تكتشف اآلفات للمرة األوىل يف بلد معني أو منطقة معينة.

 -6نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية

ﻐ ﺎة

General Direction of Agricultural Services, Biological Laboratories Department, Av. Millán 4703, CP
12900, Montevideo, Uruguay (Enrique F. Verdier; e-mail: emvermar@adinet.com.uy; tel.: +598
23043992).
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 963424000; fax: +34 963424001).
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnologia Alimentaria, INIA, Ctra de La Coruña km 6,
Madrid, Spain (Jaime Cubero; e-mail: cubero@inia.es; tel.: +34 913473900; fax: +34 913572293).

وميكن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكقول التشقخيص مقن قبقل املنظمقات القطريقة اخلاصقة بوقايقة النباتقات واملنظمقات
اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية من خالل أمانة االتفاقيقة الدوليقة لوقايقة النباتقات
( )ippc@fao.orgاليت ستقو بدورها بإحالتها إىل الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيص.
 -2شكر وتقدير
حققرر املسققودة األوىل هلققذا الربوتوكققول السققيد  E.F. Verdierمققن املديريققة العامققة للخققدمات الزراعيققة دائققرة املختققربات
البيولوجية أوروغواي (أنظر القسم  2لالطالع على التفاصيل) ونقحتها السيدة ر .النفرانكي خمترب آفات وأمراض النبات
الشعبة الوطنية لصحة األغذيقة الزراعيقة وجودتهقا  SENASAجقادة  CP 11070110 Ing. Huergoبقوينس آيقرس
األرجنتني (ريتا النفرانكقي الربيقد اإللكرتونقي ritalanfranchi@hotmail.com:رققم اهلقاتفint +5411 43621177 :
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)emciv@comcast.net :)؛ السققيد إد سققيفريولو وزارة الزراعققة األمريكيققة الواليققات املتحققدة (الربيققد اإللكرتونققي008
 باإلضقافة إىل.) لالطقالع علقى التفاصقيل2  معهد فالنسيا للبحوث الزراعية إسبانيا (أنظر القسقمM.M. López والسيدة
 لالطقالع2  كوبريو من املعهد الوطين للبحوث والتكنولوجيا يف جمال الزراعقة إسقبانيا (أنظقر القسقم.ذل شارك السيد ج
.على التفاصيل) مشاركة كبرية يف صياغة هذا الربوتوكول
 املراجع-8

ﻐ ﺎة

ﻣﻠ

Almeida, N.F., Yan, S., Cai, R., Clarke, C.R., Morris, C.E., Schaad, N.W., Schuenzel, E.L., Lacy,
G.H., Sun, X., Jones, J.B., Castillo, J.A., Bull, C.T., Leman, S., Guttman, D.S., Setubal, J.C. &
Vinatzer, B. A. 2010. PAMDB, a multilocus sequence typing and analysis database and website for
plant-associated microbes. Phytopathology, 100(3): 208–215.
Álvarez, A.M., Benedict, A.A., Mizumoto, C.Y., Pollard, L.W. & Civerolo, E.L. 1991. Analysis of
Xanthomonas campestris pv. citri and X.c. pv. citrumelo with monoclonal antibodies.
Phytopathology, 81: 857–865.
Bui Thi Ngoc, L., Vernière, C., Jouen, E., Ah-You, N., Lefeuvre, P., Chiroleu, F., Gagnevin, L. &
Pruvost, O. 2010. Amplified fragment length polymorphism and multilocus sequence analysisbased genotypic relatedness among pathogenic variants of Xanthomonas citri pv. citri and
Xanthomonas campestris pv. bilvae. International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology, 60(3): 515–525.
Bull, C.T., De Boer, S.H., Denny, T.P., Firrao, G., Fischer-Le Saux, M., Saddler, G.S., Scortichini,
M., Stead, D.E. & Takikawa, Y. 2010. Comprehensive list of names of plant pathogenic bacteria,
1980–2007. Journal of Plant Pathology, 92(3): 551–592.
CABI. 2006. Crop protection compendium. Wallingford, UK, CABI.
Civerolo, E.L. & Fan, F. 1982. Xanthomonas campestris pv. citri detection and identification by enzymelinked immunosorbent assay. Plant Disease, 66: 231–236.
Coletta‐Filho, H.D., Takita, M.A., Souza, A.A., Neto, J.R., Destefano, S.A.L., Hartung, J.S. &
Machado, M.A. 2006. Primers based on the rpf gene region provide improved detection of
Xanthomonas axonopodis pv. citri in naturally and artificially infected citrus plants. Journal of
Applied Microbiology, 100(2): 279–285.
Cubero, J. & Graham, J.H. 2002. Genetic relationship among worldwide strains of Xanthomonas
causing canker in citrus species and design of new primers for their identification by PCR. Applied
and Environmental Microbiology, 68: 1257–1264.
Cubero, J. & Graham, J.H. 2004. The leucine-responsive regulatory protein (lrp) gene for
characterization of the relationship among Xanthomonas species. International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology, 54: 429–437.
Cubero, J. & Graham, J.H. 2005. Quantitative real time polymerase chain reaction for bacterial
enumeration and allelic discrimination to differentiate Xanthomonas strains on citrus.
Phytopathology, 95: 1333–1340.
Cubero, J., Graham, J.H. & Gottwald, T.R. 2001. Quantitative PCR method for diagnosis of citrus
bacterial canker. Applied and Environmental Microbiology, 67: 2849–2852.
Delcourt, S., Vernière, C., Boyer, C., Pruvost, O., Hostachy, B. & Robène-Soustrade, I. 2013.
Revisiting the specificity of PCR primers for diagnostics of Xanthomonas citri pv. citri by
experimental and in silico analyses. Plant Disease, 97(3): 373–378.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

DP 6-24

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

6:4102

بروتوكول تشخيصي

ﻐ ﺎة

ﻣﻠ

Dye, D.W. 1978. Genus IX. Xanthomonas Dowson 1939. In: Young, J. M., Dye, D. W., Bradbury, J. F.,
Panagopoulos, C. G., & Robbs, C. F. A proposed nomenclature and classification for plant
pathogenic bacteria. New Zealand Journal of Agricultural Research 21(1): 153-177.
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 1979. Xanthomonas axonopodis pv.
citri. Data Sheets on Quarantine Pests. EPPO A1 list No. 1. Paris, EPPO.
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 1998. Phytosanitary procedure
Xanthomonas axonopodis pv. citri. Inspection, test and survey methods. EPPO Standard PM
3/27(1). Paris, EPPO.
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2006. PQR database (version 4.5).
Paris, EPPO.
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2009. Indirect immunofluorescence
test for plant pathogenic bacteria. EPPO Standard PM 7/97(1). Paris, EPPO.
Escalon, A., Javegny, S., Vernière, C., Noël, L.D., Vital, K., Poussier, S., Hajri, A., Boureau, T.,
Pruvost, O., Arlat, M. & Gagnevin, L. 2013. Variations in type III effector repertoires,
pathological phenotypes and host range of Xanthomonas citri pv. citri pathotypes. Molecular Plant
Pathology, 14(5): 483–496.
Francis, M.I., Pena, A. & Graham, J.H. 2010. Detached leaf inoculation of germplasm for rapid
screening of resistance to citrus canker and citrus bacterial spot. European Journal of Plant
Pathology, 127(4): 571–578.
Gabriel, D.W., Kingsley, M.T., Hunter, J.E. & Gottwald, T. 1989. Reinstatement of Xanthomonas citri
(ex Hasse) and X. phaseoli (ex Smith) to species and reclassification of all X. campestris pv. citri
strains. International Journal of Systematic Bacteriology, 39(1): 14–22.
Golmohammadi, M., Cubero, J., Peñalver, J., Quesada, J.M., López, M.M. & Llop P. 2007.
Diagnosis of Xanthomonas axonopodis pv. citri, causal agent of citrus canker in commercial fruits
by isolation and PCR based methods. Journal of Applied Microbiology, 103(6): 2309–2315.
Goto, M. 1992. Citrus canker. In J. Kumer, H.S. Chaube, U.S. Singh and A.N. Mukhopadhyay, eds. Plant
diseases of international importance, Vol. III, Diseases of fruit crops, pp. 170–208. Upper Saddle
River, NJ, Prentice Hall.
Graham, J., Gottwald, T.R., Civerolo, E.L. & McGuire, R.G. 1989. Population dynamics and survival
of Xanthomonas campestris in soil in citrus nurseries in Maryland and Argentina. Plant Disease,
43(5): 423–427.
Hall, D.G., Gottwald, T.R. & Bock, C.H. 2010. Exacerbation of citrus canker by citrus leafminer
Phyllocnistis citrella in Florida. Florida Entomologist, 93(4): 558–566.
Hartung, J.S. & Civerolo, E.L. 1987. Genomic fingerprinting of Xanthomonas campestris pv. citri
strains from Asia, South America and Florida. Phytopathology, 77: 282–285.
Hartung, J.S., Daniel, J.F., Pruvost, O.P. & Civerolo, E.L. 1993. Detection of Xanthomonas campestris
pv. citri by the polymerase chain reaction method. Applied and Environmental Microbiology, 59(4):
1143–1148.
Hasse, CH. 1915. Pseudomonas citri, the cause of citrus canker. A preliminary report. Journal of
Agricultural Research 4, 97-100.
ISPM 13. 2001. Guidelines for the notification of non-compliance and emergency action. Rome, IPPC,
FAO.
ISPM 27. 2006. Diagnostic protocols for regulated pests. Rome, IPPC, FAO.
Koizumi, M. 1971. A quantitative determination method for Xanthomonas citri by inoculation into
detached citrus leaves. Bulletin of the Horticultural Research Station (Japan), Series B, 11: 167–
182.
DP 6-25

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

6:4102

بروتوكول تشخيصي

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

ﻐ ﺎة

ﻣﻠ

Lazo, G.R., Roffey, R. & Gabriel, D.W. 1987. Pathovars of Xanthomonas campestris are distinguishable
by restriction fragment-length polymorphism. International Journal of Systematic Bacteriology, 37:
214–221.
Llop, P., Caruso, P., Cubero, J., Morente, C. & López, M.M. 1999. A simple extraction procedure for
efficient routine detection of pathogenic bacteria in plant material by polymerase chain reaction.
Journal of Microbiology Methods, 37: 23–31.
Louws, F.J., Fulbright, D.W., Taylor Stephens, C. & Bruijn, F.J. 1994. Specific genomic fingerprints
of phytopathogenic Xanthomonas and Pseudomonas pathovars and strains generated with repetitive
sequences and PCR. Applied and Environmental Microbiology, 60: 2286–2295.
Mafra, V., Kubo, K.S., Alves-Ferreira, M., Ribeiro-Alves, M., Stuart, R.M., Boava, L.P., Rodrigues,
C.M. & Machado, M.A. 2012. Reference genes for accurate transcript normalization in citrus
genotypes under different experimental conditions. PloS One, 7(2), e31263.
Mavrodieva, V., Levy, L. & Gabriel, D.W. 2004. Improved sampling methods for real-time polymerase
chain reaction diagnosis of citrus canker from field samples. Phytopathology, 94: 61–68.
Monier, L. 1992. Contribution à la mise au point d´un milieu de culture semi-sélectif pour la détection de
Xanthomonas campestris pv. citri, agent du chancre bactérien des agrumes. Angers, France, École
Nationale d´Ingénieurs des Travaux de l´Horticulture et du Paysage d´Angers, Institut de
Recherches sur les Fruits et Agrumes (IRFA). 62 pp [in French].
Namekata, T. de Oliveira, AR. Comparative serological studies between Xanthomonas citri and a
bacterium causing canker on Mexican lime. In Proceedings of International Conference on Plant
Pathogenic Bacteria, Wageningen, The Netherlands, 1972, pp.151-152
Park, D., Hyun, J., Park, Y., Kim, J., Kang, H., Hahn, J. & Go, S. 2006. Sensitive and specific
detection of Xanthomonas axonopodis pv. citri by PCR using pathovar specific primers based on
hrpW gene sequences. Microbiological Research, 161(2): 145–149.
Pruvost, O., Roumagnac, P., Gaube, C., Chiroleu, F. & Gagnevin, L. 2005. New media for the
semiselective isolation and enumeration of Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae, the
causal agent of mango bacterial black spot. Journal of Applied Microbiology, 99(4): 803–815.
Schaad, N.W., Postnikova, E., Lacy, G.H., Sechler, A., Agarkova, I., Stromberg, P.E., Stromberg,
V.K. & Vidaver, A.K. 2005. Reclassification of Xanthomonas campestris pv. citri (ex Hasse 1915)
Dye 1978 forms A, B/C/D, and E as X. smithii subsp. citri (ex Hasse) sp. nov. nom. rev. comb. nov.,
X. fuscans subsp. aurantifolii (ex Gabriel et al., 1989) sp. nov. nom. rev. comb. nov., and X. alfalfae
subsp. citrumelo (ex Riker and Jones) Gabriel et al., 1989 sp. nov. nom. rev. comb. nov.; X.
campestris pv. malvacearum (ex Smith 1901) Dye 1978 as X. smithii subsp. smithii nov. comb. nov.
nom. nov.; X. campestris pv. alfalfae (ex Riker and Jones, 1935) Dye 1978 as X. alfalfae subsp.
alfalfae (ex Riker et al., 1935) sp. nov. nom. rev.; and "var. fuscans" of X. campestris pv. phaseoli
(ex Smith, 1987) Dye 1978 as X. fuscans subsp. fuscans sp. nov. Systematic and Applied
Microbiology, 28: 494–518.
Schaad, N.W., Postnikova, E., Lacy, G.H., Sechler, A., Agarkova, I., Stromberg, P.E., Stromberg,
V.K. & Vidaver, A.K. 2006. Emended classification of xanthomonad pathogens on citrus.
Systematic and Applied Microbiology, 29: 690–695.
Schaad, N. W., Postnikova, E., Lacy, G., Sechler, A., Agarkova, I., Stromberg, P. E., Stromberg, V.
K. & Vidaver, A. K. (2007). Xanthomonas alfalfae sp. nov., Xanthomonas citri sp. nov. and
Xanthomonas fuscans sp. nov. In List of New Names and New Combinations Previously
Effectively, but not Validly, Published, Validation List no. 115. International Journal of Systematic
and Evolutionary Microbiology, 57: 893–897.
Sun, X., Stall, R.E., Jones, J.B., Cubero, J., Gottwald, T.R., Graham, J.H., Dixon, W.D., Schubert,
T.S., Chaloux, P.H., Stromberg, V.K., Lacy, G.H. & Sutton, B.D. 2004. Detection and
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

DP 6-26

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

6:4102

بروتوكول تشخيصي

ﻐ ﺎة

ﻣﻠ

characterization of a new strain of citrus canker bacteria from Key/Mexican lime and alemow in
South Florida. Plant Disease, 88(11): 1179–1188.
Taylor, R.K., Tyson, J.L., Fullerton, R.A. & Hale, C.N. 2002. Molecular detection of exotic
phytopathogenic bacteria: A case study involving canker-like symptoms on citrus. New Zealand
Plant Protection, 55: 53–57.
Vauterin, L., Hoste, B., Kersters, K. & Swings, J. 1995. Reclassification of Xanthomonas. International
Journal of Systematic Bacteriology, 45: 472–489.
Verdier, E., Zefferino, E. & Méndez, S. 2008. Survival of Xanthomonas axonopodis pv. citri on the
surface of citrus fruit after postharvest treatment Fitopatologia, 43: 24–31.
Vernière, C., Hartung, J.S., Pruvost, O.P., Civerolo, E.L., Álvarez, A.M., Maestri, P. & Luisetti, J.
1998. Characterization of phenotypically distinct strains of Xanthomonas axonopodis pv. citri from
Southwest Asia. European Journal of Plant Pathology, 104: 477–487.
Weisberg, W.G., Barns, S.M., Pelletier, B.A. & Lane, D.J. 1991. 16S ribosomal DNA amplification for
phylogenetic study. Journal of Bacteriology, 173: 697–703.
Weller, S.A., Elphinstone, J.G., Smith, N.C., Boonham, N., & Stead, D.E. 2000. Detection of
Ralstonia solanacearum strains with a quantitative, multiplex, real-time, fluorogenic PCR
(TaqMan) Assay. Applied and Environmental Microbiology, 66(7): 2853–2858.
Young, J.M., Park, D.C., Shearman, H.M. & Fargier, E. 2008. A multilocus sequence analysis of the
genus Xanthomonas. Systematic and Applied Microbiology, 31(5): 366–377.

DP 6-27

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول تشخيصي

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

6:4102

 -9األشكال

ﻣﻠ

الشكل  -0األعراض النموذجية لقرحة احلمضيات على أغصان الليمون اهلندي ( )Citrus paradisiوسيقانه ومثرته.

ﻐ ﺎة
الشكل  -7غصني حيمل أعراض قرحة احلمضيات :كلو مبكرة على الليمون اهلندي (.)Citrus paradise
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الشكل  -3أعراض قرحة احلمضيات على مثرة الربتقال احللو (( )Citrus sinensisاليسار) والليمون اهلندي
(( )Citrus paradisiوس ،وميني).

ﻐ ﺎة
الشكل  -2أعراض قرحة احلمضيات على ورقة الليمون ( )Citrus limonوقد تفاقم جراء اجلراح النامجة عن نقابة أوراق
احلمضيات.
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املواد النباتية احلاملة لألعراض
القسم

/DASالفلورة)ELISA
(القسم 3-1-3

املناعية

1-1-3

تفاعل البوليمرياز املتسلسل

وس ،العزل

(القسم )4-1-3

(القسم )2-1-3

تطعيم أقراص األوراق/األوراق املنفصلة
(القسم )6-1-3

كل/بعض االختبارات إجيابية النتيجة

كل االختبارات سلبية النتيجة

العزل املباشر

(القسم )2-1-3

ﻣﻠ

املستعمرات ذات املورفولوجيا النموذجية
(القسم )2-1-3

نعم

X. citri subsp. citri
لم يحدد وجودها

ﻐ ﺎة

اختبارات حتديد وجود اجلرثومة
(القسم )4

ال

النتائج اإلجيابية لتفاعل البوليمرياز املتسلسل بواسطة جمموعتني من أزواج

البادئات واختبار مصلي يستعني مبضادات أجسا حمددة أحادية التنسيل
(القسم  )2-4يتبعها اختبار للقدرة اإلمراضية .وميكن القيا باختبارات

أخرى مثل حتليل السلسالت متعددة املواضع – أنظر القسم 5-4

إيجابي
تم تحديد وجود
X. citri subsp. citri

نعم

الشكل  -5نظا كشف وحتديد  Xanthomonas citri subsp. citriعلى املواد النباتية احلاملة لألعراض.
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بروتوكول تشخيصي

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

6:4102

املواد النباتية اخلالية من األعراض

اختبارات للفحص :أوراق نباتية مقصوصة على شكل أقراص/جتارب حيوية على أوراق
منفصلة أوساط شبه انتقائية فلورة مناعية اختبارات تفاعل البوليمرياز املتسلسل (القسم )3

فحص واحد إجيابي على

كل االختبارات سلبية النتيجة

األقل

العزل

املباشر (القسم )2-1-3

ﻣﻠ
X. citri subsp. citri
لم يحدد وجودها

ال

املستعمرات ذات املورفولوجيا النموذجية
(القسم )2-1-3

ﻐ ﺎة
عدم تأكيد وجود

X. citri subsp. citri

ال

نعم

اختبارات حتديد وجود اجلرثومة
(القسم )4

النتائج اإلجيابية لتفاعل البوليمرياز املتسلسل بواسطة جمموعتني من أزواج
البادئات واختبار مصلي يستعني مبضادات أجسا حمددة أحادية التنسيل
(القسم  )2-4يتبعها اختبار للقدرة اإلمراضية .وميكن القيا باختبارات
أخرى مثل حتليل السلسالت متعددة املواضع – أنظر القسم 5-4

إيجابي
تم تحديد وجود
X. citri subsp. citri

نعم

الشكل  -6نظا لكشف وحتديد  Xanthomonas citri subsp. citriعلى املواد النباتية احلاملة لألعراض.
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بروتوكول تشخيصي

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

6:4102

ﻣﻠ
ﻐ ﺎة

تاريخ املطبوع
 00-4112أضاف اللجنة التوجيهية موضوع  )4100-4112( Xanthomonas axonopodis pv. Citriإىل برنامج العمل
أضاف الدورة األوىل للهيئة ( )4112موضوع  )4100-4112( Xanthomonas axonopodis pv. Citriحت موضوع :البكترييا [أضف رقم املوضوع]
 00-4104راجع فريق اخلرباء املعين بربوتوكوالت التشخيص مشروع الربوتوكول املعدل
 12-4103وافق اللجنة التوجيهية على املشروع إلحالته إىل مشاورة األعضاء عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_May_12_4103
 10-4103مشاورة األعضاء
 14-4102نقحه فريق اخلرباء املعين بربوتوكوالت التشخيص ورفعه إىل اللجنة التوجيهية للموافقة عليه واعتماده ()eTPDP_Feb_02_4102
 12-4102رفع إىل اللجنة التوجيهية لتوافق على اعتماده عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_May_16_4102
 12-4102وافق اللجنة التوجيهية على فرتة اإلخطار  25يوما عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_Nov_03_4102
 10-4102اعتمدت اللجنة التوجيهية بروتوكول التشخيص نيابة عن اهليئة (مل تتلق أي اعرتاضات رمسية)
املعيار الدولي  :40:4112امللحق  .)4102( Xanthomonas citri subsp. citri :2روما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الفاو.
آخر حتديث لتاريخ املنشور4102-18-49 :
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