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بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

معلومات عن اآلفة

الفريواا (أشلللبال الفريوالللا ) هي ني ا من احلمو العووي الري  RNAتتألف من ديلة وحيدة غري
مغلفة مغلقة الدائرة بشللللكل تراببي يبلهل و ا  401-293ليوكليوتايد تُعسلللل لسللللن ًا متمامي ًال بألنةا م لللليفة
( .) Hammond & Owens, 2006ويف ال ااة ،يبلهل ول فريوا ار لة الب با ا املغنل ية (من لوع 359 )Pospiviroid
ليوكليوتيد ،ولكن تفيد تقارير أن هعاك مستنلصا معها يبلهل و ا  364–341ليوكليوتيد ( Wasseneggerوآخرون،
1994؛  Shamloulوآخرون1997 ،؛  .) 1998 ،Jeffriesوقد و صفت االال خفيفة و شديدة األعراض على أ ااس
أعراض يف أصلللعا البعدورة (البما خ) احلسلللاالللة؛ على الللبيل امل ال( .Solanum lycopersicum L ،بعدورة) cv.
.)Fernow, 1967( Rutgers
اجملموعة الببي ية امل يفة لفريوا ارلة الببا ا املغنلية ضيقة لسبيا .فامل يفا الببي ية الرئيسية هي من لوع
 .Solanum spp.املدّااة-امل شكّلة-للدرلا  ،م الً ( Solanum tuberosum L.ببا ا) و( S. lycopersicumبعدورة) .كما
و د فريوا ارلة الببا ا املغنلية أي لللاً يف  Capsicum annuumو Persea americanaو .S. muricatumواكتشلللف
أالللاال لاً يف عائلة ألواع لباتا النيعة املتكاميرة لباتياً من ال ائلة البا الية  – Solanaceaeوهي Brugmansia spp.
و Cestrum spp.و .Datura sp.و Lycianthes rantonettiو Petunia spp.و Physalis peruvianaوSolanum spp.
و – Streptosolen jamesoniiولكن أي لللللا يف  Chrysanthemum spو Dahlia × hybridaويف عائ لة العجم يا
( Asteraceaeلال الع على منيد من تفاصلللليل امل لللليفا الببي ية ،أل ر املركن الدولي للنراعة وال لوم البيولو ية
(( ،)CABIبدون تاري )) .أما اجملموعة امل للليفة التجريبية اا الفريوا فواال ل ة تشلللمل ألواع يف ال ائلة البا الية
 ، Solanaceaeولكن أي ا ب و األلواع يف تسع عائال أخرى على األقل .وي هر م خ امل يفني أعراض ًا مرضية قليلة
أو ال ي هروا أية أعراض (Singh, 1973؛ و Singhوآخرون .)2003
ويف ب و بلدان أو اول يف أفريقيا وآاللليا وأوروبا الشلللرقية وأمريكا الشلللمالية ،و د أن فريوا ارلة الببا ا
املغنلية ي صيب ( S. tuberosumمع مة محاية العباتا يف أوروبا ومعبقة البحر األبيو املتو اط (/)EPPOاملركن الدولي
للنراعة وال لوم البيولو ية ( ،)1997 )CABIوأمريكا الواللللبى ( Badillaوآخرون  ،)1999وأمريكا اجلعوبية ومعبقة
الشلللرأل األوالللط ( Hadidiوآخرون .)2003 ،غري أن توزي ه اجلغرايف أوالللع لباقا يف ألواع لباتا النيعة وغريها من
امل يفا (للتوزيع اجلغرايف ،أل ر (( )CABIبدون تاري )).
ويف  ،Solanum tuberosumي د التكامير العباتي الوالليلة الرئيسللية اللتشللار فريوا ارلة الببا ا املغنلية هو.
ك ما يعتشللللر أي للل ل ًا عن ريو االتصلللللال وأالللللااللل ل ًا عن ريو اآلال يف احلقول وقبع باور ار لا الب با ا
( .)Hammond & Owens, 2006وهو يعتقل يف باور الببا ا احلقيقية – قد يكون ما يصل اىل  100يف املائة من الباور
مصاباً ( Fernowوآخرون1970 ،؛  – )1970 ،Singhوأي اً يف حبوب اللقاح (Grasmick & Slack, 1985؛ Singh
وآخللرون .)1992 ،وقللد أفللاا  De Bokxو ) 1981( Pironeأن هللعللاك ملل للدل الللتللقللال مللعللنللفللو عللن
ريو  Macrosiphum euphorbiaeولكن ليس عن ريو الفصللليلتني  Myzus persicaeأو – Aulacorthum solani
ومع لك تفيد تقارير عن ا اتحوا جتري للفريوا والتقاله عن ريو  M. persicaeمن لباتا م صابة بكل من الفريوا
وفريوس الت فا أوراأل الب با ا ( Salazar( )PLRVوآخرون1995 ،؛  .)1997 ،Singh & Kurzوتبني الح قاً أن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الفريوا مغلف بتعافر ضللللمن ني ا فريوس التفا أوراأل الببا ا  Querci( PLRVوآخرون ،)1997،وتلك ظاهرة قد
تكون ا آميار هامة على التشار الفريوا يف ال رو احلقلية.
ويعتشللر الفريوا يف  Solanum lycopersicumبسللهولة عن ريو االتصللال وتبني أي لل ًا أله يعتقل عن ريو
حبوب اللقاح والباور ( Kryczynskiوآخرون1988 ،؛  .)1970 ،Singhكما تبني أن االلتقال عن ريو باور البعدورة
(البما خ) يسللاهخ يف التشللار الفريوا على املسللتوى الدولي ( van Brunschotوآخرون .)2014 ،ومن املمكن أن يعتشللر
الفريوا أي اً يف باور الفلفل ( Lebasوآخرون.)2005 ،
وقد تقوم ألواع لباتا النيعة املصللابة بدور مصللدر لل دوى ا ا ما تعوولت قبل ملس لباتا أخرى م رضللة ،وتبني
ألها مسللار اللتشللار الفريوا على الص ل يد الدولي ( Navarroوآخرون2009 ،؛  Verhoevenوآخرون .)2010 ،ومل يتبني
أي التقللال للفريوا مع  Apis melliferaأو  Bombus terrestrisأو Frankliniella occidentalisأو Thrips tabaci
( Nielsenوآخرون.)2012 ،
ان فريوا ارلة الببا ا املغنلية هو الفريوا الوحيد الاي من امل رو أله يصلللليب بي ي ًا ألواع
املنروعللة .غري أن فريوا  Mexican papitaيصلللليللب األلواع الربيللة Martinez-Soriano( S. cardiophyllum
وآخرون .) 1996،أ ما جتريب ياً ،فإن ألوا ع ًا أخرى من الفريو يد من عس  Pospiviroidتصلللل يب S. tuberosum
( Verhoevenوآخرون.)2004،
Solanum

وباإلضللافة اىل فريوا ارلة الببا ا املغنلية ،و د أن فريواا  pospiviroidsأخرى تصلليب بي ي ًا ،S. lycopersicum
مبا يف لك CEVd( Citrus exocortis viroid؛  Mishraوآخرون ،)1991 ،وCLVd( Columnea latent viroid؛
 Verhoevenوآخرون ،)2010 ،وMPVd( Mexican papita viroid؛  ،)Ling & Bledsoe, 2009و Pepper chat
PCFVd( fruit viroid؛  Reanwarakornوآخرون )2011 ،و TASVd( Tomato apical stunt viroid؛ Walter
 ،)1987و TCDVd(Tomato chlorotic dwarf viroid؛  Singhوآخرون )1999 ،وTomato planta macho viroid
(TPMVd؛  Galindoوآخرون.)1982 ،

-2

املعلومات التصنيفية

االسم:
املراافا :
الوضع التصنيفي:

فريوا ارلة الببا ا املغنلية ()PSTVd
فريوس ارلة الببا ا املغنلية ،فريوس الببا ا القو ي ،فريوس تورّا القمة يف البعدورة
Pospiviroid ،Pospiviroidae

األمساء الشائعة:

ارلة الببا ا املغنلية
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الكشف

ي تمد ظهور األعراض وشللدتها على اللاللة فريوا ارلة الببا ا املغنلية وعلى الصللعف املسللتعبت وبي ته .ففي
صللعف  ،S. tuberosumقد ال ت هر أعراض اإلصللابة أو تعتأ أعراض تواوح من امل تدل اىل الشللديد ( فيو يف حجخ
العبا وااللتقامته وترتيب أوراأل الشللجر مع اجتال عقارب السللاعة ععدما يُع ر اىل العباتا من أعلى؛ وأوراأل خ للرا
غامقة ومغ لَعة) .وقد يعنفو حجخ الدرلا أو تكون متشلوهة الشلكل أو مغنلية أو تأخا شلكل الدمبل مع عيون لات ة
بارزة موزعة توزي اً معت ما ( .)2004 ،EPPOويف صعف  ،S. lycopersicumت شمل األعراض التقنم وااللتوا اىل أ افل
والتغ لَن وااللتوا اجلال للوريقا اجلديدة واخ للرار وامحرار وهشللاشللة وألر األوراأل واألفاض حجخ الفاكهة وعدم
ل للللللوك الللفللاكللهللة ( Mackieوآخللرون2002 ،؛  Hailstonesوآخللرون 2003؛  Lebasوآخللرون.)2005 ،
ويف صللعف  ،C. annuumتكون األعراض اقيقة ،ا ت هر أوراأل الشللجر بالقرب من أعلى العبا هامش لاً ا حدّ متموك
( Lebasوآخرون .)2005 ،وال ت هر كافة ألواع لباتا النيعة اليت اُرات حتى اآلن أعراضا (.)Verhoeven, 2010
وألن اإلصللابا بفريوا ارلة الببا ا املغنلية قد تكون بال أعراض ،يتبلب الكشللف ععه وحتديد هويته ا را
اختبارا  .وةكن الكشللللف باالختبارا البيولو ية واجلني ية اليت يبيعها الشللللكل  1كنيارا  ،ولكن لتحديد هوية
فريوا ارلة الببا ا املغنلية ،يعبغي ا را ت سل سل  sequencingعلى العاتأ من تفاعل البلمرة الت سل سلي  ،PCRا أن
االختبارا لي ست حمداة به و اتكت شف فريواا أخرى .و اي ساهخ الت سل سل أي ًا يف احليلولة اون اإلبالغ عن لتائأ
اجيابية كا بة .وا ا اعترب القدرة اإلمراضلية هامة ،ةكن القيام بفهرالة بيولو ية .وا ا ما رى حتديد هوية الفريوا
ألول مرة يف البلد امل ين ،ةكن أن يؤكد التشنيص خمترب آخر.
ويعبغي ااراك ضوابط مالئمة يف مجيع االختبارا للتقليل اىل احلد األالى من خما ر العتائأ اإلجيابية املنيفة
أو السلبية الكا بة.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Page 5 of 40

بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

الربوتوكول التشنيصي 7

الكشف في حالة العينات الال-أعراضية والعينات األعراضية
خيار 3

خيار 2

كشف بيولوجي
(القسم )2-3

أساليب جزيئية خصوصية أعلى للكشف عن
فيرود درنة البطاطا المغزلية (القسم )4-3-3
تفاعل البلمرة التسلسلي باستخدام إنزيم النسخ
العكسي(  ) RT-PCRالتقليدي وفي الوقت الحقيقي

(يكتشف أيضاً بعض الفيرودات األخرى)

اعراض نموذجية

خيار 1
االختبارات الجزيئية العامة لفيرودات pospiviroids
(القسم )3-3-3
ارتحال كهربائي هالمي بولي أكريالميدي َع ْك ِسي
( ) R(eturn)-PAGE
فحص تهجين ديجوكسيجينين–الحمض النووي
()DIG cRNA
تفاعل البلمرة التسلسلي باستخدام إنزيم النسخ العكسي
(  )RT-PCRالتقليدي وفي الوقت الحقيقي

نتيجة إيجابية

نتيجة إيجابية

ُكشف عن
الفيرود*

ُكشف عن
الفيرود*

اختياري
يشتبه
فيرود

بوجود

تحديد هوية الفيرود
 RT-PCRتقليدي (إن لم يكن أجري سابقا) وتحليل تسلسلي
(القسم )4

الشكل  -1متبلبا احلد األالى للكشف عن فريوا ارلة الببا ا املغنلية وحتديد هويته
*

يف حاال م يعة ،قد ال يلنم حتديد ا وية لكل عيعة فريوا-اجيابية؛ م الً ،ععد الت امل مع تفشي الفريوا.

مالح ة :يف حالة االشللللتبال بو وا فريوا يف عيعة م يعة (أي أن األعراض العمو ية مو واة) ،ععدما ي بي االختبار لتيجة اللللالبة ،يعبغي ا را
اختبارا أخرى للتأكد من العتيجة.

ان هاا امللحو م ين بالكشللللف عن فريوا ارلة الببا ا املغنلية؛ ومل يوضللللع للكشللللف عن ألواع أخرى من
 pospiviroidوحتديد هويتها .غري أله يعبغي األخا باالعتبار احتمال و وا فريواا أخرى ععد اختيار ريقة الكشللف
وحتديد ا وية .ولاا ،يصلللف هاا امللحو رأل كشلللف غري حمداة تكشلللف عن مجيع الفريواا امل روفة؛ مبا يف لك
فريواا  pospiviroidsم ل فريوا ارلة الببا ا املغنلية .ويلنم لتحديد ا وية ا را تسلللسللل  sequencingعلى العاتأ
من تفاعل البلمرة التسلسلي .PCR
ويرا و صف لربوتوكوال الك شف عن فريوا ارلة الببا ا املغنلية يف األل سجة من األوراأل والدرلا ومن الباور
العباتية (الحقيقية) .غري أن الكشف املوميوأل يف ألسجة الباور يشكّل حتدياً بشكل خاص.
ويرا يف هاا الربوتوكول الت شني صي و صف للبرأل (مبا يف لك اإل شارة اىل األمسا التجارية) كما هي مع شورة،
ا أن هال حدا امل ستوى األ صلي للح سا اية واخل صو صية و/أو قابلية التكرار .وال ي ين ا اتندام أمسا الكوا شف
الكيمائية أو األ هنة يف بروتوكوال الت شنيص امل صااقة عليها ضمع ًا وال ا اتب اا الب و اآلخر الاي قد يكون معا اب ًا
أي للاً .وةكن ت ديل اإل را ا املنربية الواراة يف الربوتوكوال لتتوافو مع م ايري املنتربا املفراة ،شلللريبة أن يتخ
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التحقو من صحتها بشكل كا  .وتوفر مع مة محاية العباتا يف أوروبا ومعبقة البحر األبيو املتواط ()2014 EPPO
توصيا بشأن التحقو من البرأل يف التقعيا التشنيصية للعبا .phytodiagnostics
ويتحدا أاا أي اختبار ني ي بكل من املصللفوفة اليت الليجري اختبارها واخليار املتبعى إلعداا ال يعة الالحقة
وااللللتنراك احلمو العووي و رأل الكشللللف وحتديد ا و ية .ويقدم اجلدول  1حملة عامة على بيالا التحقو املتوفرة
ملصفوفا خمتلفة وجمموعا من البرأل .ويرا وصف لتفاصيل هال البرأل يف الفقرة املقابلة لكل ريقة أو يف املرا ع املشار
اليها.
1-3

أخذ العينات

ي رض امل يار  31من امل ايري ا لدول ية ل تدابري الصلللل حة الع بات ية
الشحعا ) ارشااا عامة ألخا ال يعا .

ISPM 31

(معهج يا أ خا ال ي عا من

النباتات الدقيقة ال صغر (ميكروبالنتس) ل صنف  S. tuberosumو صنف  S. tuberosumاملربى يف دفيئات
زجاجية .بالعسبة للميكروباللتس ،يعبغي ااتندام العبتة بكاملها ك يعة أو ا ا أعلى ميل ني من العبتة ك يعة يف ظرو
م قمة ،لتمكني بقية العبا من مواصلللة العمو .ويعبغي أن يكون عمر امليكروباللتس أرب ة اىل اللتة أاللابيع لي يبلهل
ول ااقه حوالي  5اخ وتكون أوراقه يدة التكوين .وبالعسبة للعباتا اليت تعمو يف افي ا ز ا ية ،يعبغي ااتندام
ورقة ممتدة متاماً من كل لبتة .ويكون تركين الفريوا معنف ًا يف ار ا احلرارة ومستويا ال و املعنف ة ،ولاا يعبغي
أن تعمّى العباتا ععد ار ة حرارة تبلهل  18ار ة م وية على األقل ولفوة ضللوئية تبلهل  14اللاعة على األقل .وةكن
ااتك ار امليكروباللتس أو األوراأل؛ وي تمد م دل االاتك ار على ريقة االختبار املستندم ويعبغي التحقو من صحته.
النباتات من صنننف  S. tuberosumاملزروعة يف احلقل  -يعبغي االلتندام ورقة رفية غري متدهورة بسللبب
ال مر وممتدة متاماً من أعلى كل لبتة .وةكن ااتك ار األوراأل م ًا لالختبار؛ وي تمد م دل االاتك ار على ريقة االختبار
املستندم ويعبغي التحقو من صحته.
درنننات  -S. tuberosumي كون ا ل فريوا موزعلل ًا بللا ل ت للام يف ارلللا  S. tuberosumاملصللللللابللة
( Shamloulوآخرون .)1997 ،وحيدث بكميا متسللاوية تقريباً يف األ نا املنتلفة من الدرلا املصللابة األاللااللية
وال الوية ( Roenhorstوآخرون .)2006 ،ويكون الوكين على أعلى مستوى له ب د احلصاا مباشرة .وال يعنفو الوكين
يف الدرلا املننلة على  4ار ا م وية األفاض لاً كبريًا ملدة تصللل اىل ميالمية أشللهر ،لكعه ةكن أن يعنفو ب د اللتة
أشهر من التننين بأك ر من  410مرا  .وةكن أن تستندم ك يعة لواة معفراة من أي ن من الدرلة وةكن ااتك ارها؛
وي تمد م دل االاتك ار على ريقة االختبار املستندم ويعبغي التحقو من صحته.
أوراق احملاصيل األخرى وأنواع نباتات الزينة  -تستندم أوراأل صغرية ال مر ممتدة متاماً .وةكن ااتك ارها
م اً لالختبار؛ وي تمد م دل االاللتك ار على ريقة االختبار املسللتندم ويعبغي التحقو من صللحته .وجتدر مالح ة أن
تركين الفريوا يتأمير ب مر/ل أ العباتا  ،وهعاك تقلبا مومسية يف ك ري من األحيان .وباإلضافة اىل لك ،حيتوي ب و
األلواع على كيماويا حيوية قد حتول اون التقال الفريوا اىل لباتا االختبار (م ل صعف  )Brugmansia sppأو اون
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تفاعل البلمرة التسلللسلللي بااللتندام النيخ العسلل ال كسللي (( )RT-PCRم ل صللعف  Calibrachoa spp.وصللعف
 Solanum jasminoidesوصعف .)S. jamesonii
البذور -قد خيتلف تركين الفريوا اختالفاً كبريا بني الباور وقد خيتلف مستوى اإلصابة من أقل من  1يف املائة
اىل  100يف املللائللة .وهللاا جي للل من الصلللل للب للدًا التوصلللليللة لجخ عيعللة وم للدل االلللتك للار م يعني
( .)EUPHRESCO, 2010وبالعسللبة لصللعف  ،S. lycopersicumااللتندمت م دال االلتك ار من 1000 – 100
الختبار معفرا .وي تمد م دل االاتك ار على ريقة االختبار املستندم ويعبغي التحقو من صحته.
وةكن أن تنرع باور الببا ا يف واط امنا (كالسماا ال وي) يف صوانٍ و ترب الشتال /العباتا ببريقة غري
مدمرة بااتندام اإل را اته املوصو للعباتا اليت تعمو يف افي ا ز ا ية (.)EPPO, 2006
2-3

الكشف البيولوجي

الليتيح القاح لباتا ( S. lycopersicumأصللعا  Rutgersأو  Moneymakerأو  )Sheyenneالكشللف عن
ك ري من الفريواا ولكن ليس كلها (م الً ،ليسللللت البعدورة (البما خ) م لللليفاً للللللللل Iresine viroid 1من جمموعة
IrVd-1( pospiviroid؛ Spieker, 1996؛  Verhoevenوآخرون ))2010،ويوفر أالة ب صرية على اإلمرا ضية .غري أله
قد ال تكت شف ب و امل ستنل صا ب سبب ال دام األعراض .وعالوة على لك ،قد ال تكون األعراض ت شني صية لفريوا
ارلة الببا ا املغنلية .وقد تتبلب الفهر اة البيولو ية قدراً كبرياً من م ساحة الدفي ة الن ا ية ،وقد يتبلب ال اتكمال
االخ تبار عدة أ اابيع أو أك ر .ومل يعجن أي عمل ملقارلة ح سا اية هال البريقة ل سا اية رأل أخرى مو صوفة يف هاا
الربوتوكول ،فإ ا كالت أقل حسااية من البرأل اجلني ية ،فإلها قد تكون أقل مال مة الختبار الباور .غري أن من املمكن
أن ي نخ الفريوا يف الفهراة البيولو ية اىل مستوى يتيح الكشف ععه ببرأل أخرى.
يبحن  500–200ملليغرام تقريباً من ألسجة الورأل أو اجلار أو الدرلة يف كمية صغرية تبلهل  0.1ميليموالر من
اارئ تلقيح الفواللفا (تكفي لسللبة متييع  )1:1الاي حيتوي على كاربورلدم ( 400مش) .ويتكون اارئ الفواللفا
(بللدر للة محوضلللللة  )7.4جبمع  80.2ملليغرام من  1ميليموالر  M K2HPO4مع  19.8ملليغرام من  1ميليموالر
 M KH2PO4وت ديل احلجخ مبا مقبر ليبلهل  1لو.
تُلقح لباتا البعدورة (البما خ) غري العاضجة اليت تعتشر فيها ورقة أو ورقتان مكتملتان .ويُغمس باللقاح اصبع
يف قفاز أو برعخ قبن أو مسحة قبن وحيكّ ابح الورقة برفو باللقاح ميخ تشبف األوراأل فورا باملا حتى ينال الكاربورلدم.
وتعمّى العباتا لي تكون ار ا احلرارة اليومية بني  24و 39ار ة م وية يف فوة ضوئية تبلهل  14ااعة تستكمل
بإلارة خبار الصللللوايوم لوالي  .)Grassmick & Slack, 1985( μE/m2/s650وقد تؤاي ار ا احلرارة األخفو
واإلضللا ة األقل اىل تقليل حسللااللية الفحص .وتفحص العباتا أاللبوعيا للتحقو من و وا أعراض ملدة تصللل اىل اللتة
أاللابيع ب د التلقيح .وتشللمل أعراض فريوا ارلة الببا ا املغنلية التقنم وااللتوا اىل أاللفل والتغ للَن وااللتوا اجلال
للوريقا اجلديدة واخ رار وامحرار وهشاشة وألر األوراأل.
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ايتيح اختبار أحيائي على البعدورة (البما خ) الكشف عن ال ديد من فريواا ( pospiviroidباات عا
 ،1ال ر أعالل)؛ ولاا يعبغي ا را تفاعل البلمرة الت سل سلي با اتندام النيخ الع س ال ك سي ( )RT-PCRعلى احلمو
العووي املستنرك من لباتا مؤشرة لألعراض ويعبغي تسلسل معتأ تفاعل البلمرة التسلسلي لتحديد ا وية.
IrVd-

3-3
1-3-3

الكشف اجلزيئي
إعداد العينات

ميكروبالنتس ومواد أوراق وجذور -االلللت ند مت بع جاح أ ران و مد قا أو خال ا (م ل
) )(Biorebaبأكياس ااتنراك ( )Biorebaلبحن املواا .وقد تُي سّر التجالس اضافة كمية صغرية من امليال أو من حملول
اارئ (ت تمد تركيبته على البريقة املستندمة يف ااتنراك احلمو العووي) أو جتميد ال يعة (م الً ،يف ليوو ني اائل).
Homex 6

وقد مت التحقو من صللحة اإل را التالي (أل ر اجلدول  )1بالت للافر مع االلتنراك احلمو العووي بااللتندام
البريقة  2لالاتنراك اخلرزي املغعا يسي وفحص  GenPospiبل  RT-PCRيف الوقت احلقيقي املوصو يف هاا امللحو.
وجتري جمالسلللللة حوالي  1غرام من األلسلللل جة يف كيس االلللتنراك بااللللت ندام خال )Bioreba( Homex 6
مع  3.5ملليغرام (بواوح ( 5 :1-2:1وزن/حجخ))  GHزا ئد حملول اارئ ( 6ميليموالر غوال يدين ه يدروكلور يد؛
و 0.2ميليموالر أَ ايتا ُ ال صُّوايوم؛ على ار ة محو ضة 5.2؛ و 25ميليموالر اي يل ميُعَائي أمني حِمو اخلليك الرباعي
)(EDTA؛ و 2.5يف املائة (بولي فيعيل البريوليدون ،)10-وب د لك حت للللن ال يعا ملدة  10اقائو على  65ار ة
م وية بللل  850اورة يف الدقيقة يف ميريموميكسري (خالّ حراري) (أو با ن (ويُقلب األلبوب ميالث) مرا ) وببرا مركني
اضايف ملدة اقيقتني بقوة  16 000ي قبل ااتنراك احلمو العووي.
درنات  - S. tuberosumتتجالس لوى الدرلة متام ًا باملا أو مبحلول اارئ (ي تمد تكويعه على البريقة اليت
االلللت ند مت الاللللتنراك احلمو العووي؛  1ملليغرام ل كل غرام لواة ا لدر لة) .و قد االلللت ند مت بع جاح احو لة
م ل  Homex 6مع أكياس ا اتنراك .ويي سر التجالس جتميد العوى (م الً على  20-ار ة م وية) قبل ا ضافة امليال أو
احمللول الدارئ.
البذور -لألعداا الصللللغرية من الباور (أقل من  ،)100ةكن االلللتندام آلة ( Lyser Tissueم
) .)TissueLyser (Qiagenولألعداا األكرب من الباور ،ةكن ااتندام خال جمدا (م ل ))MiniMix (Interscience
أو خال (م ل  )Homex 6بكمية اليا من حملول اارئ (ت تمد تركيبته على البريقة املسلللتندمة الالللتنراك احلمو
العووي) .وةكن أي لللا الللحو الباور مببرقة ( Bertoliniوآخرون )b2014( ،أو باالللتندام رن ومدقة .وقد ال تكون
البريقة األخرية عملية لال اتندام الروتيين ،ا أن من ال ص ب ضبط التلوث .بدالً من لك ،ةكن ا اتندام العيوو ني
السائل لتجميد ال يعة ،لتبحن ب د لك يف مبحعة خليوية (ةكن ااتندام هال البريقة أللواع األلسجة األخرى).
الًRetsch ،

لقد مت التحقو من صللحة اإل را التالي (أل ر اجلدول  )1يف تركيبة مع االلتنراك احلمو العووي بااللتندام
البريقة  2لالاتنراك اخلرزي املغعا يسي وفحص  RT-PCRيف الوقت احلقيقي ل ل  Boonhamوآخرون ( )2014الوارا
يف هاا امللحو .وتعقع كل عيعة من ال يعا الفرعية ال الث املكولة من 1 000بارة يف  20ملليغرام من  GHزائد حملول
اارئ يف  100ملليغرام  )Interscience( BagPageملدة  60-30اقي قة على ار ة حرارة الغر فة ،و جتالس ملدة 90
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ميالية بااتندام  )Interscience( BagMixerوحت ن (أو تهن أو تُفصل بالبرا املركني كما للميكروباللتس ومواا الورأل
واجلاور) قبل ااتنراك احلمو العووي.
دمغ األن سجة و/أو هر سها -ت للغط ععيقا الورأل أو الرباعخ املعفصلللة على أغشللية لايلون .وةكن عمل عدة
امغا أو مسحوقا متداخلة نئياً من أوراأل و/أو براعخ معفصلة خمتلفة على حوالي  0.5اخ 2من غشا لايلون وفقاً لل
ص الغشلللا احملتوي على ال يعة امل بتة ويدخل يف ألبوب صلللغري .وتعبغي
( Bertoliniوآخرين ( ،)a2008،2014ويُق ّ
معاولة ال يعة امل بتة مبالقط ل يفة .وةكن خنن عيعا األل سجة املدموغة على ار ة حرارة الغرفة يف بي ة افة وم تمة
ملدة ميالمية أ شهر على األقل .وال اتنراك احلمو العووي الري من الغ شا  ،ي ا  100ميكرولو من اارئ اجلليكاين
لكل ألبوب صللغري حيتوي على عيعة ميابتة تدوّر ب د لك وتوضللع على ليد حتى ت للنيخ تفاعل البلمرة التسلللسلللي
(.)PCR
2-3-3

استخراج احلمض النووي

ةكن االلتندام جمموعة واال ة من رأل االلتنراك احلمو العووي تواوح من أ قخ األاوا التجارية اىل رأل
معشلللورة يف جمال علمية .وقد االللتندمت أ قخ أاوا واوارئ وا را ا االللتنراك احلمو العووي التالية بعجاح
للكشف عن فريوا ارلة الببا ا املغنلية.
أدوات جتنناريننة -ةكن االلللتنللدام أ قخ أاوا جتللاريللة من م للل
) (Epicentreو )LGC Genomics( Sbeadexوفقا إلرشلللااا الشلللركة املصلللع ة .وقد قيّمت أ قخ أاوا RNeasy
الاتنراك احلمو العووي لفريوا ارلة الببا ا املغنلية من مصفوفا خمتلفة كجن من مشروع  EUPHRESCOللكشف
عن فريواا  Pospiviroidsووبائياتها (.)EUPHRESCO, 2010
 (Qiagen) RNeasyوMasterPure

الطريقة الواردة يف  Mackenzieوآخرين ( -)1997جتالس األلسلللل جة الع بات ية (( 10:1وزن/حجخ)) يف
حملول اارئ ب سيط ( 4ميليموالر غواليدين اينومييو ايالا  ،و  0.2ميليموالر أ ايتا ال صوايوم ،و  25ميليموالر اي يل
ميُ عَائي أمني حِمو اخلليك الرباعي ) ،(EDTAو 2.5يف املائة بولي فيعيل البريوليدون( 40-وزن/حجخ) ،و 1يف املائة
 -2مركابتواي الول (حجخ/حجخ) ي للا قبل االاللتندام مباشللرة) .ميخ خيلط ملليلو واحد من املنيأ املتجالس مع 100
ميكرولو من  20يف املائة من اللاركوالليل (وزن/حجخ) ويُح للن على  70ار ة م وية ملدة  10اقائو يف خال حراري
(ميريموميكسللري) ،مع ارجتاك بقوة  1 200اورة يف الدقيقة ،وةكن االلتندام هال البريقة الاللتنراك محو لووي ي
واة من جمموعة واا ة من األلواع العباتية.
طريقة باستخدام دارئ إيثيل ثُنَائي أمني حِمض اخلليك الرباعي ) -(EDTAمتكن جمالسة األلسجة العباتية
(( 4:1وزن/حجخ)) يف حملول اارئ بسللليط ( 50ميليموالر هيدروكسللليد الصلللوايوم ،و 2.5ميليموالر اي يل ميُعَائي أمني
حِمو اخلليك الرباعي ) )(EDTAميخ تُح لللن (على حوالي  25ار ة م وية ملدة  15اقيقة أو تفصلللل بالبرا املركني
(بقوة  12 000ي على  4ار ا م وية ملدة  15اقيقة) .وةكن أن تسللللتندم املواا البافية ب د لك تب ًا ملسللللتوى
احلسااية املبلوب ،اما مباشرة لللللل ( RT-PCRأقل حسااية) أو تُلب على غشا العيوو-اليلوز وتنال بااتندام املا
املقبر امل قخ (أك ر حسااية) ( Singhوآخرون .)2006 ،وعلى الرغخ من أن تركين الفريوا أقل لبريقة  EDTAمما لبرأل
االالللل ت نراك األ خرى املللا كورة ،ال ي ع ب غي أن ي كون لللك عللا م ًال حمللداًا ععللدمللا تسلللل تنللدم البر يقللة
Page 10 of 40
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مع  RT-PCRأو فحص اجيوك سيجيعني .وقد ا اتندمت هال البريقة مع صعفي  S. lycopersicumو
ومع جمموعة من ألواع لباتا النيعة.

S. tuberosum

الفينول– كلوروفورم وا ستخراج بولي إيتيلني غليكول ذي اخلطوتني -تُجالس األلسلجة العباتية ويُسلتنرك
احلمو العووي كما وصللللفت مع مة محاية العباتا يف أوروبا ومعبقة البحر األبيو املتواللللط  .)2004( EPPOوقد
االللتندمت جملموعة واال ل ة من ألواع العباتا وألواع األلسلللجة (م ل أوراأل وارلا الببا ا) هال البريقة اىل الب
ارحتال كهربائي هالمي بولي أكريالميدي َعكْسلل لِي ) )PAGEأو فحص اجيوكسلللليجيعني–احلمو العووي والبريقتني
التقليديتني  RT-PCRاملوصوفتني يف هاا الربوتوكول التشنيصي.
استخراج بروميد ترمييثيالمونيوم سيتيل -جتالس األل سجة العباتية ويُ ستنرك احلمو العووي كما و صفت
مع مة محاية العباتا يف أوروبا ومعبقة البحر األبيو املتواللللط  .) 2004( EPPOوقد االلللتندمت هال البريقة
مع  RT-PCRيف الو قت احلقيقي جملمو عة واالللل ة من األلواع واألل سلللل جة الع بات ية (م ل أوراأل و باور الب عدورة؛
.)2010 ،EUPHRESCO
طريقة االسننتخراج اخلرزي املغناطيسنني  -1يسلللتعد اإل را اآللي التالي اىل االللتندام م ام اجلسللليما
املغعا يسللللي  .)Thermo Scientific( KingFisher mL Magnetic Particle Processorومع الت ديل املعااللللب
لألحجام ،ةكن ااتندام منا ك  KingFisherأخرى.
لكل عيعة ،يُعقع على األقل  200ملغخ لسللليأ ورقي أو ارلي أو ما يصلللل اىل  100بارة ،وب د لك مباشلللرة
ي ا اارئ ا اتنراك بع سبة  1غرام من ل سيأ ورقي أو ارلي اىل  10ملغخ اارئ و 1غرام باور اىل  20ميلليلو اارئ.
ويسلللتمر العقع حتى يتخ احلصلللول على حملول خليوي صلللايف لد أالى من حبام األلسلللجة السلللليمة .ويتكون اارئ
االاللللتنراك من  200ميكرولو من  8.39يف ا ملا ئة (وزن/حجخ) من حملول تيواصللللوايوم بريوفسلللل فا (ار ة
محو ضة  )10.9-10و 100ميكرولو من م ستحلب  Bم اا الرغوة ( )Sigmaم ا اىل  9.8ميلليلو من اارئ حملول
غواليدين .ويتكون هاا احمللول من  764.2غرام هيدروكلوريد و 7.4غرام جمفف ميعائي اي يل ميُعَائي أمني حِمو اخلليك
الرباعي و 30غرام بولي فيعيل البريوليدون 10-و 5.25غرام مولوهيدرا حامو السويك و 0.3غرام اوا الصوايوم
ال الميية و 5ملليغرام تريتون  X-100و 50ملليغرام اي الول مبلو و 750ملليغرام ما .
يصل لّب حوالي  2ملليغرام من احمللول يف ألبوب را مركني ديد ويفصلللل بالبرا املركني بقوة  5 000ي
ملدة اقيقة واحدة .ويُنال ميليل و واحد من املااة البافية ويوضللللع يف األلبوب األول (أ) من ر ،KingFisher mL
وي لللللا للله  50ميكرولو من حبللا اخلرز املغعللا يسلللليللة الللدوارة حمللول (ِ MAPأ) ( .)Invitekوي لللللا
أللبوب (ب)  1ملليغرام من احمللول الللدارئ غواليللدين ولأللللابيللب (ك) و(ا)  70يف املللائللة من اإلي للالول
وأللبوب هل  200ميكرولو ما أو  × 1احمللول الدارئ .Tris-EDTA
ويوضللللع شللللريط األلبوب يف  KingFisher mLويدار الربلامأ (أل ر الشللللكل  .)2وب د  20اقيقة ،يوقف
اجلهاز إلتاحة خبوة تسللللنني .يوضللللع شللللريط األلبوب يف فرن على  70-65ار ة م وية ملدة  5اقائو ميخ ي اا
اىل  ،KingFisher mLويسللللتألف الربلامأ .ويف منا ك  KingFisherأخرى ،قد تكون خبوة تدف ة أو خبوة حجن
للتبنر ن اً من العمو ك .وععد االلتها  ،تعقل األمحاض العووية املنالة اىل ألبوب را مركني صغري.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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.وقد االلللتندمت هال البريقة جملموعة واالللل ة من ألواع العباتا وكالك لدرلا الببا ا وباور البعدورة
4-3-3-3  يف الوقت احلقيقي موصوفني يف هاا امللحو (أل ر القسمنيRT-PCR وااتندمت مع فحصني من فحوصا
 توقع عتبا أعلى ب دة اورا مما يف رأل االاتنراك1  وةكن يف ريقة االاتنراك اخلرزي املغعا يسي.)2-4-3-3و
 لكن زيااة اإللتا ية من ال يعا اليت ةكن حتقيقها بهال البريقة جي لها ريقة، األخرى املوصللللوفة يف هاا امللحو
.)2005  وآخرونRoenhorst( ااتنراك قيمة
Plate layout Default: Plate type = KingFisher tubestrip 1000 µl; Plate change message = Change
Default
A: volume = 1000, name = Cell lysate or tissue homogenate; volume = 50, name = Magnetic
particles;
B: volume = 1000, name = Washing buffer 1 (Various); C: volume = 1000, name = Washing buffer
2 (Various); D: volume = 1000, name = Washing buffer 3 (Various); E: volume = 200, name =
Elution buffer (Various)
STEPS COLLECT BEADS Step parameters: Name = Collect Beads; Well = A, Default; Beginning
of step: Premix = No; Collect parameters: Collect count = 1. BIND Step parameters: Name = Lysing,
Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind
parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step
parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s,
speed = Fast dual mix Bind; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step:
Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step:
Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed
= Slow; End of step: Collect beads = Yes, count = 4. WASH Step parameters: Name = Washing,
Well = B, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters:
Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. WASH
Step parameters: Name = Washing, Well = C, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s,
speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect
beads = Yes, count = 3. WASH Step parameters; Name = Washing, Well = D, Default; Beginning
of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed =
Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. ELUTION Step parameters; Name =
Elution, Well = E, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 10s, speed = Fast; Elution
parameters: Elution time = 20s, speed = Bottom very fast; Pause parameters: Pause for manual
handling = Yes, message = Heating, Post mix time = 30s, speed = Bottom very fast; Remove beads:
Remove beads = Yes, collect count = 4, disposal well = Dear
)Thermo Scientific( KingFisher mL Magnetic Particle Processor -2 الشكل

 يستندم هاا اإل را اآللي أ قخ أاوا.2 طريقة االستخراج اخلرزي املغناطيسي
 ويعبغي اتباع ت ليما الشلللركة الصلللال ة.)Thermo Scientific( KingFisher 96 system ) معLGC Genomics(
. املت من يف أ قخ األاوا هالPN  زائد حملول اارئ بدالً من احمللول الدارئGH باات عا ااتندام

Sbeadex maxi plant kit

pospiviroid طرق جزيئية عامة للكشف عن فريودات الن
R-PAGE كسِي
ْ َارحتال كهربائي هالمي بولي أكريالميدي ع

3-3-3
1-3-3-3

 كبريقة للكشف عن فريوا ارلة الببا ا املغنلية الاي يصيب أوراأل صعفR-PAGE أوصي بل
 بيكوغرام من فريوا ارلة الببا ا املغنلية) من87 893  لكعه كان أقل حسللااللية (كان حد الكشللف،)EPPO, 2004(
 وخبوتان،DIG-labelled cRNA  بيكوغرام) يف اختبار حلقة مع فحص17 رأل ني ية أخرى قيّمت (حد الكشللللف
S. tuberosum
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من ريقة  RT-PCRالتقليدية بااللتندام باائا  Shamloulوآخرين ( )1997و ريقة  Boonhamوآخرين ( )2004يف
الوقت احلقيقي ( ،Jeffries & James, 2005أل ر أي ا اجلدول .)1
كمللا مت االلللتنللدام هللال البريقللة بعجللاح مع لبللاتللا م لللليفللة أخرى؛ م الً ،صللللعف
و صعف ( S. tuberosumارلا ) و صعف  S. lycopersicumوب سبب األفاض ح سا ايتها ،يعبغي التحقو من ا اتك ار
ال يعا .

C. annuum

وتكشللللف ريقة  R-PAGEمجيع فريواا  pospiviroidsامل روفة؛ لاا ،لتحديد هوية فريوا ارلة الببا ا
املغنلية يعبغي ااتندام ريقة  RT-PCRعلى احلمو العووي متبوعة بتسلسل معتأ تفاعل البلمرة التسلسلي .PCR
2-3-3-3

التهجني بفحص DIG-labelled cRNA
EPPO, ( S. tuberosum

أوصي بلللللهال البريقة للكشف عن فريوا ارلة الببا ا املغنلية الاي يصيب أوراأل صعف
 ،)2004وكالت حسلللاالللية الكشلللف عن هاا الفريوا يف أوراأل صلللعف  17 S. tuberosumبيكوغرام على األقل ( & Jeffries
 .)James, 2005وقد اخترب م لليفا أخريا بعجاح ،مبا يف لك  ،Petunia spp.و ،S. jasminoidesو،S. lycopersicum
و( S. tuberosumارلا ).
يسللتعد الفحص املسللتندم على مولومر كامل البول لفريوا ارلة الببا ا املغنلية تعتجه ( Agdia, Inc.9ف ة رقخ
 .)DLP 08000/0001ويعبغي أن يستندم هاا الفحص وفقاً إلرشااا الشركة املصعّ ة ،أو الر وع اىل )2004( EPPO
لال الع على تفاصلليل البريقة .وباإلضللافة اىل اارى  ،)EPPO, 2004( Amesةكن االلتندام البولي امييلني غليكول
ورواائ ااتنراك أخرى الاتنراك احلمو العووي.
وتكشلللف هال البريقة مجيع فريواا  pospiviroidsامل روفة؛ لاا ،لتحديد هوية فريوا ارلة الببا ا املغنلية
يعبغي ااتندام ريقة  RT-PCRعلى احلمو العووي ،متبوعة بتسلسل معتأ تفاعل البلمرة التسلسلي .PCR
3-3-3-3

تفاعل البلمرة الت سل سلي با ستخدام إنزيم الن سخ العك سي  RT-PCRالتقليدية با ستخدام بادئات
 Verhoevenوآخرين ()2004

الباائا املستندمة يف هاا الفحص هي باائا  Pospi1و Vidلللللل  Verhoevenوآخرين ( .)2004وتكشف
باائا  Pospi1ما يلي CEVd :و (CSVd) Chrysanthemum stunt viroidو  IrVd-1و MPVdو  PCFVdوفريوا
ارلة الببا ا املغنلية  PSTVdو TASVdو TCDVdو ،TPMVdبيعما تكشللللف باائة ،TCDVd PSTVd :Vid
اضللللافة اىل  .CLVdويتيح االلللتندام باائي  Pospi1و Vidيف تفاعلني معفصلللللني الكشللللف عن مجيع فريواا
 .pospiviroidsغري أن عدم تبابو التسللللسلللل يف لقا حر ة يف موقع هد الباائة قد حيول اون الكشلللف عن ب و
خالصللا الفريواا من لوع ( pospiviroidم الً ،مل تكشللف بااللتندام هال الباائا خالصللة من CLVd؛ Steyer
وآخرون )2010 ،ويتبلب الكشلللف عن هال اخلالصلللا باائا اضلللافية .بيعت اراالللا باحملاكاة ( )In silicoأن
خالصا فريوا ارلة الببا ا املغنلية التالية قد ال ةكن الكشف ععها بسبب عدم تبابو الباائة – التسلسل يف مواقف
حر ة :باا ئا ،AY372394 ،AY372398 ،AJ007489 ،EF459697 ،EU273604 ،EU879925 :Pospi1

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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E00278 ،DQ308555 ،FM998551؛ وباائا  EU2736042 :Vidوباائا  Pospi1أك ر حسلللاالللية من باائا
 Vidيف الكشف عن فريوا ارلة الببا ا املغنلية.

البادئات

)Pospi1-FW: 5´-GGG ATC CCC GGG GAA AC-3´ (nucleotide (nt) 86–102
)Pospi1-RE: 5´-AGC TTC AGT TGT (T/A)TC CAC CGG GT-3´ (nt 283–261
)Vid-FW: 5´-TTC CTC GGA ACT AAA CTC GTG-3´ (nt 355–16
)Vid-RE: 5´-CCA ACT GCG GTT CCA AGG G-3´ (nt 354–336

ظروف التفاعل

ميبت أن أ قخ أاوا  RT-PCRا اخلبوة الواحدة ( )Qiagenةكن الركون اليها للكشللللف عن
و CEVdو CLVdو) (CSVdو TASVdو TCDVdيف عي عا مفراة ( )EUPHRESCO, 2010وجملمو عة فريواا
 pospiviroidsاألخرى املدر ة يف بداية هاا القسلللخ .وليس من ال لللروري االللتندام حملول Q-الاي يرا وصلللفه يف
 .)2010( EUPHRESCOوعلى الرغخ من أله ةكن االلتندام أ قخ أاوا  RT-PCRخمتلفة وظرو تفاعل خمتلفة،
يعبغي التحقو معها للتأكد من ألها صاحلة للغرض املقصوا وهو الكشف عن مجيع فريواا  pospiviroidsا الصلة.
PSTVd

ي للا ميكرولوان اميعان من منيأ امل ايرة اىل  23ميكرولو من املنيأ الرئيسللي الاي يتألف من  1.0ميكرولو
من كل من الباائا األمامية وال كسللللية ( 10ميكرومو) 5 ،ميكرولو من  X 5راائ  RT-PCRي اخلبوة الواحدة،
 10ميكرولو من منيأ ألنيخ  RT-PCRي اخلبوة الواحلدة و 1.0ميكرولو  10( dNTPsميليموالر لكلل )dNTPs
و 14ميكرولو ما  .ويكون برلامأ التدوير احلراري على العحو التالي 50 :ار ة م وية ملدة  30اقيقة؛  95ار ة م وية
ملدة  15اقي قة؛  35اورة من  94ار ة م و ية ملدة  30ميال ية 62 ،ار ة م و ية ملدة  60ميال ية و 72ار ة م و ية
ملدة  60ميالية؛ وخبوة متديد لهائية من  72ار ة م وية ملدة  7اقائو.

االرحتال الكهربائي اهلالمي
ب د  ،RT-PCRيعبغي حتليل معتجا تفاعل البلمرة التسلسلي ( PCRحوالي  197زوك قاعدي ( )bpو
زوك قللاعللدي لللبللاائللي  Pospi1و  Vidعلللللى الللتللوالللي) بللواالللللبللة االرحتللال الللكللهللربللائللي ا للالمللي
( 2يف املائة من هالم األ اروز) وتسلسل تفاعل البلمرة املتسلسل من احلجخ الصحيح لتحديد ألواع الفريوا .يف املماراة،
أاى تسلسل معتأ  197زوك قاعدي اائم ًا اىل حتديد مماميل لتسلسل اجليعوم الكامل للفريويد.
359

4-3-3-3

تقن ية  RT-PCRيف الو قت احلقيقي باسنننت خدام فحص  Botermans( GenPospiوآخرون،
)2013

يستندم فحص  GenPospiتقعية  TaqMan RT-PCRيف الوقت احلقيقي للكشف عن مجيع األلواع امل روفة من
عس  . Pospiviroidوهو ي تألف من ت فاعلني اميعني ي مالن بالتوازي :يسللللت هد األول (منيأ الت فا عل  )1مجيع الل
 Pospiviroidما عدا  Botermans( CLVdوآخرون)2013 ،؛ أما ال الي (منيأ التفاعل  )2فيستهد على و ه التحديد
 Monger( CLVdوآخرون .)2010 ،ولرصد ااتنراك احلمو العووي ،يستندم ضبط ااخلي  nad5يستعد اىل الباائا
اليت وضلللل ها  Menzelوآخرون ( ) 2002لت للللنيخ احلمو العووي من ميتوكولدريا العبا ( يعة لازع ا يدرو ني
 .)NADH dehydrogenaseو قد بني التحقو من البري قة (ال ر ا جلدول  )1على أوراأل الب عدورة (الب ما خ) أن فحص
Page 14 of 40
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 GenPospiكشف عن خالصا من مجيع ألواع فريواا  Pospiviroidمب دل اصابة لس يصل اىل  0.13يف املائة (أي
ما ي اال التنفيف بعسلللبة  .)770:1وكان الفحص حمداًا ا مل تالحظ أية تفاعال تتقا ع مع فريواا أو فريوالللا
أخرى أو مع محو لووي آخر من العباتا امل لللليفة .وقد كالت لسللللبة قابلية التكرار وقابلية اإلعااة  100يف املائة وبدا
الفحص متيعاً يف مقارلا بني املنتربا  .وميبت أن فحص  GenPospiمعااللللب لفرز ألواع فريواا  pospiviroidعلى
لباأل وااع .ويعبغي التحقو من هاا الفحص ملصفوفا غري أوراأل البعدورة (البما خ).

البادئات
)TCR-F 1-1: 5´-TTC CTG TGG TTC ACA CCT GAC C-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F 1-3: 5´-CCT GTG GTG CTC ACC TGA CC-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F 1-4: 5´-CCT GTG GTG CAC TCC TGA CC-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F PCFVd: 5´-TGG TGC CTC CCC CGA A-3´ (Botermans et al. , 2013
)TCR-F IrVd: 5´-AAT GGT TGC ACC CCT GAC C-3´ (Botermans et al. , 2013
)TR-R1: 5´-GGA AGG GTG AAA ACC CTG TTT-3´ (Botermans et al. , 2013
)TR-R CEVd: 5´-AGG AAG GAG ACG AGC TCC TGT T-3´ (Botermans et al. , 2013
)TR-R6: 5´-GAA AGG AAG GAT GAA AAT CCT GTT TC-3´ (Botermans et al. , 2013
)CLVd-F: 5´-GGT TCA CAC CTG ACC CTG CAG-3´ (Monger et al. , 2010
)CLVd-F2: 5´-AAA CTC GTG GTT CCT GTG GTT-3´ (Monger et al. , 2010
)CLVd-R: 5´-CGC TCG GTC TGA GTT GCC-3´ (Monger et al. , 2010
)nad5-F: 5´-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3´ (Menzel et al. , 2002
)nad5-R: 5´-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3´ (Menzel et al. , 2002

املسبارات
)pUCCR: 6FAM-5´-CCG GGG AAA CCT GGA-3´-MGB (Botermans et al. , 2013
)CLVd-P: 6FAM-5´-AGC GGT CTC AGG AGC CCC GG-3´-BHQ1 (Monger et al. , 2010
nad5-P: VICr-5´-AGG ATC CGC ATA GCC CTC GAT TTA TGT G-3´-BHQ1 (Botermans et al. ,
)2013

يستعد منجيا التفاعلني االميعني اىل أ قخ أاوا

(Applied Biosystems( TaqMan RNA-to-Ct™ 1

مزيج التفاعل ( 1مجيع فريودات الن  pospiviroidsباستثناء )nad5 + CLVd
يتألف منيأ التفاعل من  12.5ميكرولو من  × 2منيأ  ،TaqMan RT-PCRو 0.6ميكرولو من
ألنيخ  ،TaqMan RTو 0.75ميكرولو (10ميكروموالر) من الباائا األمامية ((TCR-F 1-1, TCR-F 1-3, TCR-F 1-
) 4, TCR-F IrVd, TCR-F PCFVd and nad5-Fوالباائا ال كسية (TR-R1, TR-R CEVd, TR-R6 and nad5-
( )Rتركين لهائي  0.3ميكروموالر لكل معها) ،و 0.25ميكرولو من  10ميكروموالر من مسللللبار TaqMan pUCCR
(تركين لهائي  0.1ميكروموالر) و 0.5ميكرولو من 10ميكروموالر من مسللللبار ( TaqMan nad5-Pتركين لهائي 0.2
ميكروموالر) .ي ا ما صاحل للفحص اجلني ي و 2ميكرولو من منيأ م ايرة احلمو العووي الري  RNAللتوصل اىل
حجخ لهائي يبلهل  25ميكرولو.
1
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مزيج التفاعل )nad5 + CLVd(( 2
يتألف منيأ التفاعل من  12.5ميكرولو من  × 2منيأ  TaqMan RT-PCRو 0.6ميكرولو من  × 1منيأ
ألنيخ  ،TaqMan RTو 0.75ميكرولو ( 10ميكروموالر) من البللاائللة األمللاميللة ( CLVd-Fو CLVd-F2و)nad5-F
وباائا عكسية ( CLVd-Rو( )nad5-Rتركين لهائي  0.3ميكروموالر لكل معها) ،و 0.25ميكرولو من  10ميكروموالر
من مسلللللبللار ( TaqMan CLVd-Pتركين لهللائي  0.1ميكروموالر) و 0.5ميكرو لو من 10ميكروموالر من
مسللبار ( TaqMan nad5-Pتركين لهائي  0.2ميكروموالر) .ي للا ما صللاحل للفحص اجلني ي و 2ميكرولو من منيأ
م ايرة احلمو العووي الري  RNAللتوصل اىل حجخ لهائي يبلهل  25ميكرولو.
برلامأ التدوير احلراري لكل من منجيي التفاعل هو 48 :ار ة م وية ملدة  15اقيقة ،و 95ار ة م وية ملدة
 10اقائو ،تليها  40اورة من ( 95ار ة م وية ملدة  15ميالية و 60ار ة م وية ملدة  1اقيقة).
ال البريقة ،فسللللّر  Botermansوآخرون )2013( .قيخ  Ctالعاجتة اليت تقل عن  32على ألها اجيابية؛
وتلك اليت بني  32و 37على ألها غري حامسة وتتبلب تأكيدا ،وتلك اليت ال تقل عن أو تسللاوي  37على ألها الللبية.
غري أن هال القيخ قد تستب د مستويا اإلصابة املعنف ة يف ب و األلسجة ،ويعبغي أن حتدا يف كل خمترب.
4-3-3

طرق جزيئية ذات خصوصية عالية للكشف عن فريود درنة البطاطا املغزلية

1-4-3-3

تقنية  RT-PCRالتقليدية باستخدام بادئات  Shamloulوآخرين)1997( ،

باائا  RT-PCRاملسلتندمة يف هاا الفحص هي باائا  Shamloulوآخرين ،)1997( ،اليت يصلفها أي لا
 Weidemannو .)1998( Buchtaواتكتشف الباائا  MPVdو PSTVdو CDVdو .TPMVdوقد أظهر ارااا
باحملاكاة أن خالصا فريوا ارلة الببا ا املغنلية التالية قد ال تكتشف بسبب عدم تبابو الباائة – التسلسل يف لقا
حر ة AY372394 :و DQ308555و EF459698للباائة ال كسللية .وا ا مل ي للنخ احلمو العووي الري بااللتندام
هال الباائا  ،ةكن ااتندام باائا .Vid

البادئات
)3H1-F: 5´-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GAA C-3´ (nt 89–113
)2H1-R: 5´-CCC TGA AGC GCT CCT CCG AG-3´ (nt 88–69

الطريقة  RT-PCR( 1اخلبوة الواحدة  Superscriptمع ))Invitrogen( Platinum® Taq
لكل تفاعل ،ي للا  1ميكرولو من منيأ م ايرة احلمو العووي الري اىل  24ميكرولو من املنيأ الرئيسللي
املكون من  1.0ميكرولو من كل من ال باا ئا األ مام ية وال كسلللل ية ( 15ميكرومو) 12.5 ،ميكرولو من  X 2راائ
تفاعل ،و 0.5ميكرولو من  RT/Platinum Taqو 7.6ميكرولو ما  .ويكون برلامأ التدوير احلراري على العحو التالي:
 43ار ة م وية ملدة  30اقيقة؛  95ار ة م وية ملدة اقيقتني ()2؛ وب د لك  10اورا من  94ار ة م وية ملدة 30
ميالية 64 ،ار ة م وية ملدة  90ميالية و 72ار ة م وية ملدة  45ميالية؛ وخبوة متديد لهائية من  72ار ة م وية ملدة
 10اقائو و 20ار ة م وية ملدة اقيقة واحدة.

الطريقة  RT-PCR( 2من خبوتني)
Page 16 of 40
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بااللللت ندام  RT-PCRمن خبوتني ،تكون حسلللللاالللل ية الكشللللف عن فريوا ار لة الب با ا املغنل ية يف
صعف  17 S. tuberosumبيكوغرام – وهاا هو أقل تركين اخترب ،لكن احلسااية اليت حتققت تفاوتت بني املنتربا ،
ويكتشف م خ املنتربا  89بيكوغرام على األقل ( .)Jeffries & James, 2005أل ر  )2004( EPPOلوصف البريقة
.2
ب د  ،RT-PCRحتلل معتجا تفاعل البلمرة التسلللسلللي ( PCRحوالي  360زوك قاعدي) بوااللبة االرحتال
الكهربائي ا المي كما و صف وت سل سل أمبليكولا  ampliconsتفاعل البلمرة املت سل سل من احلجخ ال صحيح لتحديد
ألواع الفريوا.
وقد ااتندم فحص ضبط ااخلي بباائا  Menzel( nad 5وآخرون )2002 ،مع هال البريقة يف تفاعل بسيط
(معف صل) ( Seignerوآخرون .)2008 ،وت ستندم الباائا ععد تركين لهائي يبلهل  0.2ميكرومو .ويت شكل األمبليكون
من  181زو اً قاعديا.
)nad5 sense: 5´-GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT-3´ (nt 968–987 and 1836–1838
)nad5 antisense: 5´-CTCCAGTCACCAACATTGGCATAA-3´ (nt 1973–1995

2-4-3-3

 RT-PCRيف الوقت احلقيقي باستخدام بادئات  Boonhamوآخرين ()2004

الباائا املستندمة واملسبار املستندم اا الفحص يصفهما  Boonhamوآخرون ( .)2004غري أن هاا الفحص
كفحوص الوقت احلقيقي املعشللللورة كلها ال حيدا فريوا ارلة الببا ا املغنلية على و ه التحديد .فإ ا مت احلصللللول على
لتيجة اجيابية عن ريو  RT-PCRيف الوقت احلقيقي ،يعبغي حتديد هوية الفريوا بااللللتندام  RT-PCRوتسلللللسللللل
تقليديني.
ويكتشللف هاا الفحص  PSTVdو MPVdو TCDVdو .PMVdوكالت احلسللااللية للكشللف عن فريوا ارلة
الببا ا املغنلية يف صللعف  S. tuberosumبااللتندام ريقة  CTABلالاللتنراك  17بيكوغرام ،وكان لك أالى تركين
اخترب ( .) Jeffries & James, 2005وعن ريو اخت بار معو عا فريوا ار لة الب با ا املغنل ية واألوليغوليكليو تا يدا
االصبعاعية ،ميبت أن هاا الفحص يكتشف مجيع معوعا التسلسل امل روفة .وحدا هال من ارااا باحملاكاة على
ألها حاال عدم تبابو الباائة-التسلللللسللللل مع امكالية الفشللللل يف الكشللللف ( Boonhamوآخرون  .)2005غري أن
اخلالصللتني املتشلل بتني  VIR-06/7Lو VIR-06/10Lاللتني وصللفهما مؤخرا  Owensوآخرون ( )2009قد ال يكتشللفا
1
بسبب ااخال قاعدة (قواعد) اضافية يف موقع رابط املسبار ( ،W. Mongerاتصال شنصي.)2011 ،

البادئات
)PSTV-231-F: 5´-GCC CCC TTT GCGCTG T-3´ (nt 232–247
)PSTV-296-R: 5´-AAG CGG TTC TCG GGA GCT T-3´ (nt 297–279
)PSTV-251T: FAM-5´-CAG TTG TTT CCA CCG GGT AGTAGC CGA-3´ TAMRA (nt 278–252

1

اعتبارا من  1مارس/آ ار

(W. Monger, personal communication, 2011) 2010
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ت نّخ باائا ال بط الداخلي
وآخرون.)2000،

COX

يعة السيتوكروم أوكسيدين  1املو واة يف ميتوكولدريا العبا

(Weller

´COX-F: 5´-CGT GCG ATT CCA GAT TAT CCA-3
´COX-R: 5´-CAA CTA CGG ATA TAT AAG RRC CRR ACC TG-3
COXsol-1511T: VIC-5´-AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-3´ TAMRA

منيأ التفاعل هو لصلللفيحة من  96ب را ( )-well 96وت ديل لبريقة  )EPPO, 2004( EPPOا أله يت لللمن
تفاع ًال مناو ًا للكشف عن  PSTVdو COXوتفاعالً بسيب ًا للكشف عن  Roenhorst( PSTVdوآخرون.)2005 ،
و1.25

يتألف منيأ التفاعل من  13.75ميكرولو ما من  × 2منيأ ،)Applied Biosystems( Master Mix
ميكرولو من  )Applied Biosystems( MultiScribe Reverse Transcriptase × 40و 1.5ميكرولو من كللل من
باائيت  PSTV-231-Fو  10( PSTV-296-Rميكروموالر) ومسبار  1.0ميكرولو  5( PSTV-251Tميكروموالر) .ويقسخ
منيأ التفاعل هاا بالتسللاوي اىل حجمني من  22ميكرولو ،أ وب .وي للا ميكرولوان اميعان من املا اىل كل من أ وب
وي لللللا  0.75ميكرولو من كل من باا ئة  10( COXميكرموالر) و 0.5ميكرولو من مسلللل بار COXsol-1511T
( 5ميكرموالر) .وي ا ميكرولو واحد من احلمو العووي الري املستهد اىل كل من أ وب ل مل منيأ تفاعل لهائي
من  25ميكرولو لكل ب ر من صلللفيحة التفاعل .ويكشلللف مبنيأ تفاعل أ عن  ،PSTVويكشلللف مبنيأ تفاعل ب عن
 PSTVو.COX
برلامأ التدوير احلراري هو 48 :ار ة م وية ملدة  30اقيقة و 95ار ة م وية ملدة  2اقيقتني و 40اورة من
 95ار ة م وية ملدة  15ميالية و 60ار ة م وية ملدة  1اقيقة.
3-3-4-3

 RT-PCRيف الوقت احلقيقي ()Plant Print Diagnòstics kit

الباائا املستندمة واملسبار املستندم اا الفحص يصفهما  Boonhamوآخرون ( )2004وهي متوفرة كبقخ أاوا من
 )Ref. PSTVd/100( Plant Print Diagnòsticsويكشف الفحص  CLVdو PSTVdو ،TCDVdويفوض الكشف عن
مجيع خالصللا  PSTVdاللللللل  327املو واة يف بعك اجليعا  GenBankألن ارااللا احملاكاة أظهر أن مجيع
حاال عدم التبابو بني الباائة والتسلسل كالت يف لقا غري حر ة ( ،N. Duran-Vilaاتصال شنصي.)2014 ،
ترا بيالا التحقو يف اجلدول .1

البادئات
)PSTVd-F: 5’-CCT TGG AAC CGC AGT TGG T-3’ (nt 339–357
)PSTVd-R: 5’-TTT CCC CGG GGA TCC C-3’ (nt 87–102
)PSTVdP: FAM-5’-TCCTGTGGTTCACACCTGACCTCCTGA-3’ TAMRA (nt 19–45

حيتوي كوكتيل تفاعل البلمرة التسلللسلللي باائا جمففة بالتربيد ومسللباراً (منواة يف قخ األاوا ) ةكن أن
ي ا اليها أي منيأ  RT-PCRرئي سي جتاري .ولكل تفاعل ،ي ا منيأ م ايرة محو لووي ري من  3ميكرولو
اىل  9ميكرولو من كوكتيل تفاعل البلمرة التسلللسلللي املكون من  6ميكرولو جتاري  × 2اارئ ،و 0.6من كل من باائة
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أمامية وعكسية ( 10ميكروموالر) و 0.36ميكرولو مسبار  5( TaqManميكرموالر) و 0.5ميكرولو من  × 25منيأ النيخ
 RT-PCRو 0.94ميكرولو ما ل مل حجخ تفاعل لهائي من  12ميكرولو.
برلامأ التدوير احلراري هو 45 :ار ة م وية ملدة  10اقائو ،و 95ار ة م وية ملدة  10اقائو و 40اورة من
( 95ار ة م وية ملدة  15ميالية و 60ار ة م وية ملدة  1اقيقة).
ال البريقة ،ت ترب ال يعة اجيابية ععدما تعتأ قيمة  Ctأقل من  40و ضللللوابط السلللللبية كلها الللللبية (ال
ت نيخ) .وت ترب ال يعة البية ععدما تعتأ قيمة  Ctال تقل عن  40وت هر ال وابط اإلجيابية ت نيما.
4-3

ضوابط لالختبارات اجلزيئية

كي ت ترب لتيجة االختبار موميوقة ،من ال لللروري و وا ضلللوابط معاالللبة ت تمد على لوع االختبار املسلللتندم
ومسللتوى اجلنم املبلوب لكل من الللسلللة االلتنالص وت للنيخ للحمو العووي لففة املسللتهدفة أو احلمو العووي
املسللتهد  .وبالعسللبة لتفاعل البلمرة التسلللسلللي يف الوقت احلقيقي ،فإن ال للابط اإلجيابي للحمو العووي وال للابط
الداخلي وال ابط السل للت نيخ (اون منيأ م ايرة) هي ضوابط احلد األالى اليت يعبغي أن تستندم.
ال ضبط اإلجيابي للحمض النووي .يسللتندم هاا ال للبط لرصللد كفا ة الفحص (بااللت عا االاللتنراك) .وةكن
ا اتندام محو لووي م د م سبقا (خمنّن) أو محو لووي كامل اجليعوم م نخ أو ضابط م صبعع (معتأ م ستع س من
تفاعل بلمرة تسلسلي) ولّد بااتندام لفس زوك الباائة املستندم للكشف .وةكن أي اً ااتندام ضابط حل ّد الكشف (غري
النامي).
ال ضبط الداخلي لللللللتفاعل البلمرة الت سل سلي التقليدي ويف الوقت احلقيقي ،يعبغي ااراك يعة تدبري شؤون
الوكيب الوراميي للعبا ( (HKGم ل  COXأو  NADيف بروتوكول التفاعل الاتب اا احتمال ظهور حاال البية زائفة
ب سبب ف شل ا اتنراك احلمو العووي أ و تدهورل أو و وا م ببا لتفاعل البلمرة الت سل سلي .ويف ل ا اتندام باائا
ال لللبط الداخلي يف تفاعل مناوك مع باائا  .pospiviroid/PSTولكن مبا أله قد يكون من الصل ل ب حتقيو لك اون
التقليل من ح سا اية االختبار للفريوا ،يو صى ،حي ما كان لك عمليا ،ب مل تفاعل ميعائي لباائا pospiviroid/PST
مع باائا  HKGوكالك تفاعل بسيط مع باائا  pospiviroid/PSTفقط.
لقد ميبت أن ش ية مخااي لازع ا يدرو ني  NADHمليتوكولدريا  nad5مؤشر موميوأل ألاا ا را االاتنراك
خلبوة العس ال كسي لللللللتفاعل البلمرة التسلسلي التقليدي ( Menzelوآخرون .)2002 ،وقد اخترب مقابل ال ديد من
األلواع العبللاتيللة ،مبللا يف لللك  S. tuberosumوألواع  Solanumاألخرى (،S. dulcamara ،S. bonariensis
 )sisymbrifolium ،S. rantonnetii ،S. pseudocapsicum ،S. nigrum ،S. jasminoidesو Acnistus
 arborescens Sو Atropa belladonnaو  Brugmansia sppو ،Capsicum spp.و Cestrum spp.و Lochroma
 cyaneaو Nicotiana spp. Lochroma cyaneaو Nicotiana spp.و Seigner( Physalis spp.وآخرون.)2008 ،
وتشللللمل باا ا  nad5الوون ولاا فإلها لن ت لل لنّخ من احلمو العووي .وي للللنخ احلمو العووي الري ب د ازالة
اإللوون.
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على الرغخ من ااتندام  COXك ابط ااخلي يف هاا الربوتوكول ،فإن باائا  COXات نخ احلمو العووي
الري واحلمو العووي .ولاا فإله يوفر مؤشرًا على لوعية احلمو العووي امل نخ بدالً من احلمو العووي الري وحدل
وال ي بط خبوة العس ال كسي.
وععدما ال ياكر ال ابط الداخلي  COXأو  nad5يف وصف ريقة لتفاعل البلمرة التسلسلي ،يعبغي على املنترب
اختيار ضابط ااخلي والتحقو من صحته.
ضابط التضخيم السليب (دون ضابط مزيج معايرة) .هاا ال ابط ضروري للتفاعل البلمرة التسلسلي التقليدي ويف
الوقت احلقيقي الاتب اا اإلجيابيا النائفة العامجة عن التلوث أميعا اعداا منيأ التفاعل .ويف مرحلة الت نيخ ،ي ا
ما تفاعل البلمرة التسلسلي الاي كان قد اات مل إلعداا منيأ التفاعل.
ضننابط االسننتخراج اإلجيابي يسللتندم هاا ال للابط ل للمان أن يكون احلمو العووي املسللتنرك من الفريوا
امل ستهد متوفرًا بكمية ولوعية كافية لتفاعل البلمرة الت سل سلي وأن يكون ا د قاب ًال لالكت شا  .وي ستنرك احلمو
العووي من األلسجة املصابة للم يف أو من األلسجة العباتية السليمة املمنو ة بالفريوا.
ويعبغي أن يبلهل ال للابط اإلجيابي تقريبًا لسللبة واحد اىل عشللرة من كمية لسلليأ األوراأل املسللتندمة لكل لبتة
الاللتنراك احلمو العووي الري  .وا ا رى االلتك ار ال يعا  ،يعبغي ععدئا ت ديل كمية ال للابط اإلجيابي تب اً لالك
(م الً  10حصللص من عيعة من  20ملهل االلتك ر الاللتنراك احلمو العووي الري  2 ،ملهل ورقة مصللابة  198ملهل
ل سيأ ببا ا اليمة) .وا ا مل يك شف عن لك ،يعبغي تكرار االختبار أو خفو م دل اال اتك ار حتى يتحقو ك شف ةكن
الركون اليه.
وبالعسللبة للعسلل ال كسللي لتفاعل البلمرة التسلللسلللي ،جيب ايال ععاية لتجعب التلوث بالر ا من ال للابط
اإلجيابي أو من ال يعا اإلجيابية .ويعبغي أن يسلسل ال ابط اإلجيابي املستندم يف املنترب كي متكن مقارلة السلسلة
بسهولة مع السالال اليت يتخ احلصول عليها من أمبليكولا تفاعل البلمرة التسلسلي ا احلجخ الصحيح .وبد ًال من
لك ،ةكن ت شكيل ضوابط اجيابية م صبع ة بوا ابة ال سلة م روفة ةكن بدورها أن تقارَن بأمبليكولا تفاعل البلمرة
التسلسلي ا احلجخ الصحيح.
ضابط اال ستخراج ال سليب يسلتندم هاا ال لابط لرصلد التلوث خالل االتنراك احلمو العووي و/أو التفاعل
املتباال مع العسلليأ امل لليف .ويتكون ال للابط من محو لووي يسللتنرك من لسلليأ م لليف غري مصللاب ضلُنّخ الحقا.
ويستحسن ااراك ضوابط مت داة حني يتوقع أن تكون هعاك أعداا كبرية من ال يعا اإلجيابية.
5-3

تفسري نتائج من تفاعل البلمرة التسلسلي التقليدي ويف الوقت احلقيقي
تفاعل البلمرة التسلسلي التقليدي

1-5-3

ال ي ترب تفاعل البلمرة التسلسلي اخلاص بالفريوا صاحلاً اال:
-
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ويف حال ا اتندمت باائا ال وابط الداخلية  COXو/أو  nad5أي ا ،فإله يعبغي ععدئا أن يعتأ ال ابط
السللل (أي العسلليأ العباتي السللليخ) (يف حال االلتندامه) وضللابط احلمو العووي اإلجيابي ،وكل عيعة من عيعا
االختبار شريباً يبلهل  181زو اً قاعدياً  .ويشري عجن ال يعا عن حتقيو ت نيخ مع باائا ال وابط الداخلية ،م ال،
اىل أن ا اتنراك احلمو العووي قد ف شل أو أن احلمو العووي مل يدرك يف منيأ التفاعل ،أو أن خبوة الع س ال ك سي
قد فشلللت ،أو أن هعاك مركّبا م ببة لتفاعل البلمرة التسلللسلللي يف خالصللة احلمو العووي أو أن احلمو العووي قد
فسد.
وت ترب ال يعة اجيابية ا ا ألتجت أمبليكون من احلجخ ال صحيح .ولتحديد لوع الفريوا جيب أن ي سل سل معتأ
تفاعل البلمرة التسلسلي.
2-5-3

تفاعل البلمرة التسلسلي يف الوقت احلقيقي
ال ي ترب تفاعل البلمرة التسلسلي صاحلاً اال:

 ععدما يعتأ ضابط احلمو العووي اإلجيابي معحعى ت نيخ مع الباائا اخلاصة بالفريوا. ععدما ال يشاهد أي معحعى ت نيخ (أي ععدما تكون قيمة  40 Ctأو أي قيمة أخرى حيداها املنترب ب دالتحقو معها) مع ضابط االاتنراك السل وضابط الت نيخ السل .
ويف حال ااتندمت باائا ال وابط الداخلية  COXو nad5أي ا ،فإله يعبغي ععدئا أن يعتأ ال ابط السل
(يف حال االلتندامه) وضللابط احلمو العووي اإلجيابي وكل عيعة من عيعا االختبار معحعى ت للنيخ .ويشللري عجن
ال يعا عن التاك معحعى ت للنيخ مع باائا ال للوابط الداخلية ،م ال ،أن االلتنراك احلمو العووي قد فشللل أو أن
احلمو العووي مل يدرك يف منيأ التفاعل أو أن هعاك مركّبا م ببة لتفاعل البلمرة التسلللللسلللللي يف احلمو العووي
املستنرك أو أن احلمو العووي قد فسد.
وت ترب ال يعة اجيابية ا ا ألتجت معحعى ت للللنيخ منو يا .وترا م لوما حمداة عن قيمة  Ctالفاصلللللة
لبريقتني يف القسمني  4-3-3-3و.3-4-3-3

-4

حتديد اهلوية

يعبغي حتديد فريوا ارلة الببا ا املغنلية عن ريو اَلسلة املعتأ الاي حيصل عليه من تفاعل البلمرة التسلسلي
بالعس ل ال كسللي التقليدي بااللتندام باائا  Shamloulأو  Vidاملوصللفة يف القسللمني  1-4-3-3و 3-3-3-3على
التوالي ،وعن ريو البح عن تبابو التسللللسلللل يف قواعد بيالا التسللللسلللل اجليين ال امة .وقد تت ني االالللت الة
مبتنصللصللني للمسللاعدة على حتديد ا وية .ا ا ضلنّخ معتأ تفاعل البلمرة التسلللسلللي ت للنيم ًا ضل يفاً أو كالت ال يعة
م صابة بأك ر فريوا واحد من لوع  ، pospiviroidفإن ا اتع ساخ معتأ تفاعل البلمرة الت سل سلي قد يكون ف االً يف متكني
احلصول على تسلسل م ني.
ويعبغي أن ي اا اختبار عيعة اجيابية ك شف ععها بوا ابة تفاعل البلمرة الت سل سلي بالع س ال ك سي يف الوقت
احلقيقي ،ا ا لنم األمر للتأكيد ،بااللتندام تفاعل البلمرة التسلللسلللي بالعسل ال كسللي التقليدي لتمكني تسلللسللل املعتأ
وحتديد هويته .واي بي تسلسل معتأ تفاعل البلمرة التسلسلي يف الوقت احلقيقي مباشرة م لوما عن التسلسل ال تتيح
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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حتديدًا ةكن الركون اليه .فهو الللليتيح حتديد املعتأ كفريوا ،ولكعه لن يتيح حتديد األلواع أو التميين عن ال للللابط
اإلجيابي املستندم .ومع لك ،وبسبب تنايد حسااية تفاعل البلمرة التسلسلي بالعس ال كسي يف الوقت احلقيقي ،قد
ال ةكن احلصول على معتأ بتفاعل البلمرة التسلسلي بالعس ال كسي التقليدي .ويف حالة ااتك ار ال يعا  ،فإن اعااة
اختبار عيعا فرعية أ صغر قد ينيد من موميوقية الت نيخ بوا ابة تفاعل البلمرة الت سل سلي بالع س ال ك سي التقليدي.
وبدالً من لك ،ةكن تلقيح ال يعا يف لباتا بعدورة لنيااة تركين الفريوا اىل مسلللتويا ةكن الكشلللف ععها بتفاعل
البلمرة التسلللسلللي بالعسلل ال كسللي التقليدي .لكن هاا العهأ مل يقيّخ ،وا ا كالت العتائأ غري حامسة قد يتبلب لك
اعااة أخا ال يعا وتكرار االختبار.
1-4

التسلسل وحتليل التسلسل

يعبغي أال يقوم بتحليل الت سل سل اال شنص و خربة  .وا ا مل تتوفر يف املؤ ا سة لف سها مرافو للت سل سل ،يعبغي
ا اتندام شركة جتارية .و اتحدا ال شركة احتيا اتها لت سل سل معتجا تفاعل البلمرة الت سل سلي .و اري ال املعتأ املعقى
(والباائا األمامية وال كسية ا ا لبت) اىل الشركة إل را التسلسل .وقد تقوم ب و الشركا أي ًا بتعقية املعتأ ا ا لنم
األمر.
ا ا ر عملية التسلسل يف املؤاسة لفسها ،يعبغي تراي البرأل واتباعها .وتعبغي اَلسلة كل خيط من معتأ
تفاعل البلمرة الت سل سلي با اتندام باا ا تفاعل البلمرة الت سل سلي كباائا للت سل سل .ويعبغي جتميع خيبي احلمو
العووي املت سل سلني ب شكل م ستقل (من ا اتندام الباائا األمامية وال ك سية) يف خيط واحد ،وتأكيد قاعدة (هوية) كل
موقع لكليوت يد .ومن املف لللللل أن تسللللت ندم للتحل يل جمم ا (م ل برجم يا  Geneiousأو CLC Genomics
 Workbenchأو  )Lasergeneتسلتندم ملفا تتبع  .electropherogramsويعبغي ترمين االختال بني اخليبني على
أله قاعدة غام للة يف التسلللسللل الاي رى ت ديله .ومتكن ب د لك مقارلة التسلللسللل التوافقي امل دّل (الاي حيدا عن
ريو مقارلة اخليبني) مع تسلسال  pospiviroidاملو واة يف قاعدة بيالا معاابة .ويف حالة و وا عدوى خمتلبة،
قد ال يكون املُنَبَّط الكروماتي  chromatogramمقرو ا وععدئا يعبغي ااتعساخ معتأ تفاعل البلمرة التسلسلي واَلسلته.
ويقت ي األمر موا مة متألية لللللل  pospiviroidsععدما ةكن أن تكون اختالفا قليلة يف ب ة ليوكليوتايدا
حامسة يف حتديد الفريوا كآفة مسلليبر عليها أو غري مسلليبر عليها .وإل را حتديد أولي لفريوا ارلة الببا ا املغنلية،
ةكن اإلبقا على تسلللسللال الباائا ( Shamloulأو  )Vidيف تسلللسللل توافقي ألن هال الباائا تقع يف أك ر املعا و
املصالة يف يعوم الفريوا ومن غري احملتمل أن تؤمير يف حتديد ا وية .وا ا ما شوهد متدليا -أ بعاها البوليمريين أميعا
التمدا تعبغي ازالتها .ولتحديد ا وية ،من املستحسن ااتندام تسلسل توافقي م دّل يبدأ من موقع  1من يعوم الفريوا
ملقارلته مع احدى قواعد بيالا العيوكليوتايد الشاملة .ويعبغي أن يتخ البح يف قاعدة بيالا بعك اجليعا GenBank
للعيوكليوتللايللد غري النائللد على املوقع اإلل كوولي للمركن الو ين مل لومللا التكعولو يللا البيولو يللة أو
األرشلللليف األوروبي للعيوكليوتايد على املوقع اإللكوولي ملنترب البيولو يا اجلنئية األوروبي بااللللتندام أااة البح
 .)BLAST( Basic Local Alignment Search Toolوباإل ضافة اىل لك ،يعبغي أن يرتكن حتديد ا وية على جتميع
ععقواي حمدا لعتائأ ( )BLASTيف ال رض الاي يتنا شكل شجرة (تصل العقا املتجاورة).
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ووفقاً اللجعة الدولية لتصللعيف الفريواللا  ،امل يار الرئيسللي لتحديد هوية األلواع هو أك ر من  90يف املائة من
هوية التسلسل ( Owensوآخرون .)2011 ،ومع لك ،ا ا أظهر التسلسل الاي رى احلصول عليه هوية تقرب من 90
يف املائة ،يعبغي ااراك م لما اضللافية ،م ل اخلصللائص البيولو ية .ويبح فريو الدرااللة امل ين بالفريوا يف اللجعة
الدولية لتصعيف الفريواا حالياً تصعيف الفريواا وم ايري حتديد الفواصل بني األلواع.
وععدما تكون اقة التسللسلل املبلوبة  100يف املائة ،م الً ،ععدما اليقدم تسللسلل م ني اىل قاعدة بيالا أو ععد
االشللتبال بألواع فريوا ديدة ،من ال للروري ا را تفاعل البلمرة التسلللسلللي ميالية ليغبي معبقة تسلللسللال الباائا
امل ستندمة لتفاعل البلمرة الت سل سلي األول وكالك أية قواعد غام ة من تفاعل البلمرة الت سل سلي األول .وقد يكون مبلوباً
اا الغرض تصميخ جمموعة ديدة من الباائا من التسلسل األولي ،ولكن قد يكون كافياً ااتندام زو ي باائا مشلول
و .Vid

-5

السجالت

يعبغي االحتفاظ بالسجال والرباهني حسبما هو مبني يف امل يار الدولي رقخ ( 27بروتوكوال تشنيص اآلفا
اخلاض ة للوائح)
ويف احلاال اليت قد تتأمير فيها أ را مت اقدة أخرى بعتائأ التشلللنيص ،وال اللليما يف حالة عدم االمت ال ويف
حالة ظهور فريوا ارلة الببا ا املغنلية يف معبقة م يعة للمرة األوىل ،يعبغي االحتفاظ باملواا اإلضلللافية التالية ت لللمن تتب اً
كامال:
 يعبغي االحتفاظ بال يعة األصلللللية (ا ا ما زالت متوفرة) جممعدة ععد ار ة حرارة  80ار ة م وية حتتالصفر أو جتمّد جتميداً افاً وحتفظ يف ار ة حرارة الغرفة.
 يعبغي ،ععد االقت للا  ،االحتفاظ بااللتنرا ا احلمو العووي الري ععد ار ة حرارة  80ار ة م ويةحتت الصفر
 يعبغي ،ععد االقت للا  ،االحتفاظ بعتائأ ت للنيخ تفاعل البلمرة التسلللسلللي بالعسل ال كسللي ععد ار ةحرارة  20م وية حتت الصفر اىل  80م وية حتت الصفر.
 ملفا تتبع تسلسل احلمو العووي املستندمة لتوليد تسلسل توافقي لتحديد هوية ال يعا .وا ا تبني أن للنال صة خ صائص ني ية أو بيولو ية خمتلفة عن اخلال صا امل سجلة اابقا ،يعبغي أن يقدم
اىل معشللأة أرشلليف آلفا العباتا م و بها (م ل( Q-bank ،قاعدة البيالا الشللاملة عن احلجر الصللحي آلفا
وأمراض العباتا ) و( DSMZم هد اليبعين األملالي جلمع الكائعا اجملهرية ومعابت اخلاليا).
وا ا كان هعاك اليل على أن أي من االختبارا املاكورة أخفو يف الكشللللف عن خالصللللة م يعة لفريوا ارلة
البا ا املغنلية ،يعبغي اراللال تفاصلليل اخلالصللة (يف للل رقخ اخول بعك اجليعا ) اىل أمالة االتفاقية الدولية حلماية
العباتا .
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جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية

-6

:ةكن احلصول على منيد من امل لوما عن هاا الربوتوكول من
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وةكن أن تقدم املع ما القبرية اخلاصللللة بوقاية العباتا أو املع ما اإلقليمية لوقاية العباتا أو األ هنة
التاب ة ي ة تدابري الصلللحة العباتية لباً إلعااة الع ر يف بروتوكول التشلللنيص من خالل أمالة االتفاقية الدولية لوقاية
.) اليت اتقوم بدورها بإحالتها اىل الفريو الفين امل ين بوضع بروتوكوال التشنيصippc@fao.org( العباتا

شكر وتقدير
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) اململكة املتحدة،SASA  (ال لوم وامل شورة للنراعة اال اكتلعديةJ. Jeffries حرر امل سواة األوىل اا الربوتوكول
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J.Th.J. Verhoeven  شارك، وباإلضافة اىل لك.) لتفاصيل االتصال6 ) (أل ر القسخUSDA-APHIS الواليا املتحدة
. هولعدا) مشاركة كبرية يف صياغة هاا الربوتوكول، (املع مة الو عية حلماية العبا
M. Wassenegger وS. Winter  وL. Seigner (ا لدامنرك) وS.L. Nielsen ويتو ب تو يه الشللللكر اىل
) (اململكللة املتحللدةV. Mulholland وW. Monger وT. James وA. Fox (هولعللدا)؛ وH. Koenraadtأملللاليللا)؛ و
.لت ليقاتهخ املفيدة أميعا وضع هاا الربوتوكول

املراجع
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 وهي متاحة على البوابة الدولية،يشلللرب امل يار احلالي أي لللا اىل م ايري اولية أخرى لتدابري الصلللحة العباتية
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms للصحة العباتية
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اجلدول  :1نظرة عامة على البيانات للربوتوكوالت املستخدمة الكتشاف فريود درنة البطاطا املغزلية يف أنواع خمتلفة من املواد املضيفة وعلى التحقق منها
املصفوفة

حجم العينة

أوراأل بللللعللللدورة  1غرام
(البما خ)

استخراج احلمض النووي

إعداد العينة

مالحظات بشأن التحقق من الصحة

طريقة الكشف

 3.5ملليغرام ( بواوح  -2:1قخ أاوا  RNeasy Plant Miniتفاعل البلمرة التسللللسللللي حد الكشف :ك شف مجيع ألواع فريواا  Pospiviroidحتى م دل ا صابة
( 5:1وزن/حجخ)) من  GHزائد  (Qiagen) Kitأو قخ أاوا
بااللللتندام النيخ العسلللل لسللل يصلللل اىل  0.13يف املائة (أي ما ي اال فيفاً قدرل  770مرة) .مع
حملول اارى مع  LGC (Sbeadex maxi plant kit Homex 6ا ل كسلللللي ) :(RT-PCRيقني بعسللللبة  99.7يف املائة لتنفيف أوراأل البعدورة (البما خ) املصللللابة يف
()Bioreba
 )Genomicsعلللللللى لللل لللام فللللحللللص  ،GenPospiبعدورة ( ما خ) اليمة
 Botermans Thermo ( KingFisher 96وآخللللرون،
اخلصنننوصنننية التحليلية :متنصللللصللللة اىل ار ة عالية بألواع فريواا
2013
)Scientific
pospiviroid
االنتقائية :ال تأميري على أوراأل البعدورة (البما خ)
التكرار وقابلية اإلعادة 100 :يف املائة
(Naktuinbouw, 2012a؛ Botermans

وآخرون2013 ،؛

NPPO-NL,

)2013d
أوراأل بللللعللللدورة  1غرام
(البما خ)

5:1-2:1

 3.5ملليغرام (بواوح
(وزن/حللجللخ)) مللن  GHزائللد
حملول اارى مع Homex 6

قخ أاوا
Kit

RNeasy Plant Mini

RT-PCR

احلقيقي
Boonham

()2004

يف اللللوقلللت حد الك شف :الك شف عن ما ي صل اىل  10 000مر ة فيف أوراأل البعدورة
(البما خ) املصابة يف بعدورة اليمة
وآخللللرون ،اخلصوصية التحليلية :كشف  ،)MPVd( Mexican papita viroidفريوا
ار لة الب با ا املغنل ية )Tomato chlorotic dwarf viroid ،(PSTVd
(( )TPMVd(Tomato planta macho viroid ،)TCDVdبل ل لللو
اخلصاال )
االنتقائية :ال تأميري على أوراأل البعدورة (البما خ)
التكرار وقابلية اإلعادة 100 :يف املائة ()Naktuinbouw, 2012b
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املصفوفة

بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

حجم العينة

إعداد العينة

أوراأل بللللعللللدورة  1غرام
(البما خ)

5:1-2:1

 3.5ملليغرام (بواوح
(وزن/حللجللخ)) مللن  GHزائللد
حملول اارى مع Homex 6

أوراأل بللللعللللدورة  1غرام
(البما خ)

5:1-2:1

استخراج احلمض النووي
قخ أاوا

RNeasy Plant Mini

Kit

طريقة الكشف

مالحظات بشأن التحقق من الصحة

 :RT-PCRبلللاائلللا
حد الكشننف :الكشللف عن مجيع ألواع فريواا ( Pospiviroidبااللت عا
 – Pospi1أمللللامللللي  ))CLVd( Columneae latent lviroidمب دل اصابة لس يصل اىل على
و -Pospi1علللكسللللللي ،األقل  2.5يف املائة فيف أوراأل البعدورة (البما خ) املصابة يف بعدورة اليمة
 Verhoevenوآخللللرون،
اخلصوصية التحليلية :الكشف عن  ،HpLVd( Hop latent viroidعس
()2004
 )Cocadviroidوفريوا ارلة الببا ا املغنلية
االنتقائية :ال تأميري على أوراأل البعدورة (البما خ)
التكرار وقابلية اإلعادة 100 :يف املائة
()NPPO-NL, 2013a

 3.5ملليغرام (بواوح
(وزن/حللجللخ)) مللن  GHزائللد
حملول اارى مع Homex 6

قخ أاوا
Kit

RNeasy Plant Mini

حد الك شف :الكشللف عن  CLVdوفريوا ارلة الببا ا املغنلية

 :RT-PCRبلللاائلللا
 - Vidأملللاملللي  -Vid/و TCDVdمب دل اصلللابة لسلل يصلللل اىل على األقل 100يف املائة ( 10يف
عللكسلللللي Verhoeven ،املائة لللللللل  )* CLVdفيف أوراأل البعدورة (البما خ) املصللابة يف بعدورة
وآخرون)2004( ،
( ما خ) اليمة
)(PSTVd

* صممت الباائا يف األ صل للك شف عن  CLVdمكملة لباائا
– أمامي -Pospi1 /عكسي  Verhoeven ، RT-PCRوآخرون)2004( ،

Pospi1

اخلصنننوصنننية التحليلية :كشللللف  ،CLVdفريوا ارلة الببا ا املغنلية
TCDVd ،PSTVd
االنتقائية :ال تأميري على أوراأل البعدورة (البما خ)
التكرار وقابلية اإلعادة 100 :يف املائة
()NPPO-NL, 2013b
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التشنيصي 7

املصفوفة

بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

حجم العينة

إعداد العينة

أوراأل بللللعللللدورة  1غرام
(البما خ)

5:1-2:1

 3.5ملليغرام (بواوح
(وزن /ح جخ)) من  GHزائللد
حملول اارى مع Homex 6

باور بعدورة

5:1-2:1

استخراج احلمض النووي
قخ أاوا

RNeasy Plant Mini

طريقة الكشف
Shamloul :RT-PCR

وآخرون)1997( ،

Kit

مالحظات بشأن التحقق من الصحة
حد الك شف :الكشللف عن م دل 1اصللابة لسل يصللل اىل على األقل  10يف
املائة فيف أوراأل البعدورة (البما خ) املصابة يف بعدورة اليمة
اخلصننوصننية التحليلية :الكشللف عن  ،MPVdفريوا ارلة الببا ا املغنلية
( TPMVd ،TCDVd ،PSTVdب و اخلالصا )
االنتقائية :ال تأميري على أوراأل البعدورة (البما خ)
التكرار وقابلية اإلعادة 100 :يف املائة
()NPPO-NL, 2013c

(البما خ)

 3000بللللارة  20ملليغرام (بواوح
(اخترب ( 1000وزن /ح جخ)) من  GHزائللد
بلللارة ميلللالث حملول اارى مع BagMixer
)(Interscience
مرا )

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

قخ أاوا
 kitعلى ل ام KingFisher 96

Sbeadex maxi plant

RT-PCR

احلقيقي
Boonham

()2004

يف اللللوقلللت خصائص أاا الفحص كما ألوراأل البعدورة (البما خ)
احتمال الك شف عن بارة واحدة م صابة يف عيعة من  1000بارة أقل من
وآخلللللرون ،يف املائة ععد اختبار ميالث عيعا فرعية كل معها من  1000بارة بسللللبب
التلوث السللللريع لفريوا ارلة الببا ا املغنلية من ال مار املصللللابة اىل الباور
السلللليمة أميعا م اجلة (باالللتندام امل اجلة بالتنمري والبكتیلاز) الباور،
هعللاك احتمللال كبري ألن تكون هعللاك بللاور ملوميللة أك ر يف عيعللة م يعللة
(.)Naktuinbouw, 2012c
95
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املصفوفة

بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

حجم العينة

إعداد العينة

استخراج احلمض النووي

مالحظات بشأن التحقق من الصحة

طريقة الكشف

الفيعول– كلوروفورم وااتنراك بولي ارحتللال كهربللائي هالمي حد الكشننف 2465 :بيكوغرام من فريوا ارلة الببا ا املغنلية؛ كان لك هو
ايتيلني غليكول و اخلبوتني
بولي أكريالميدي عَكْسللللِي األقل حسااية من البرأل اجلني ية اليت ااتندمت يف اختبار حلقة اولي
)2 )PAGE
اخلصننوصننية التحليلية :الكشللف عن مجيع ألواع فريواا Pospiviroid
امل روفة

أوراأل بلللبلللا لللا
(مسللللتعبتة يف غر
االللتعبا ) ولباتا
ببا ا مسللللتعبتة يف
ألابيب خمتربية.

200

ملليغرام

 20ميكرولو من  10يف املللائللة
كربيتللا الصللللوايوم)، (SDS
و 180ميكرولو اارئ االللتنراك
 ،LiClو  400ميكرولو فيعول–
كلوروفورم مع أ ران ومدقا

أوراأل بلللبلللا لللا
(مسللللتعبتة يف غر
االللتعبا ) ولباتا
ببا ا مسللللتعبتة يف
ألابيب خمتربية.

200

ملليغرام

بواوح ( 5:1-1وزن/حجخ) مع الت بيت على غ شا ( )Agdia, Inc.فحص اجيوكسيجيعني
اارى  )EPPO 2004( Amesالفيعول– كلوروفورم وااتنراك بولي
ايتيلني غليكول و اخلبوتني
مع أ ران ومدقا

االلتقائية .ال تأميري على صعف الببا ا أو أوراأل الببا ا أو العباتا امل ستعبتة
يف ألابيب خمتربية
قابل ية التكرار و قابل ية اإلعادة :قابل ية اإل عااة  51يف ا ملا ئة يف
بيكوغرام من فريوا ارلة الببا ا املغنلية (أعلى تركين لفريوا ارلة الببا ا
املغنلية اخترب) و 42يف املائة على حد الكشف
87,893

2

حد الكشننف :على األقل  17بيكوغرام من فريوا ارلة الببا ا املغنلية (أالى
تركين اخترب)
اخلصننوصننية التحليلية :الكشللف عن مجيع ألواع فريواا
امل روفة

Pospiviroid

االنتقائية :ال تأميري على صعف الببا ا أو أوراأل الببا ا أو العباتا العباتا
املستعبتة يف ألابيب خمتربية
قابلية التكرار وقابلية اإلعادة :قابل ية اإل عااة  100يف ا ملا ئة يف
بيكوغرام من فريوا ارلة الببا ا املغنلية و 23يف املائة على  17بيكوغرام من
فريوا ارلة الببا ا املغنلية
87,893
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بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

حجم العينة
500-50

أوراأل بلللبلللا لللا
ملليغرام
(مسللللتعبتة يف غر
االللتعبا ) ولباتا
ببا ا مسللللتعبتة يف
ألابيب خمتربية.

إعداد العينة
بواوح ( 9-1وزن /ح جخ) مع
اارى  (Qiagen) RHملللع
أللللبلللوب لللرا ملللركلللني و
 micropestleأو Homex 6

استخراج احلمض النووي
قخ أاوا

RNeasy Plant Mini

Kit

مالحظات بشأن التحقق من الصحة

طريقة الكشف

حد الكشف :على األقل  17بيكوغرام من فريوا ارلة الببا ا املغنلية

وخبوتان  2من ريقة
 PCRالتقليدية باالللتندام
اخلصننوصننية التحليلية :الكشللف عن  ،PVdفريوا ارلة الببا ا املغنلية،
باائا  Shamloulوآخرين
TPMVd ،TCDVd
()1997
االنتقائية :ال تأميري على صللللعف الببا ا أو أوراأل الببا ا أو أو العباتا
العباتا املستعبتة يف ألابيب خمتربية
RT-

قابل ية التكرار و قابل ية اإلعادة :قابل ية اإل عااة  78يف ا ملا ئة يف
بيكوغرام من فريوا ارلة الببا ا املغنلية (أعلى تركين لفريوا ارلة الببا ا
املغنل ية اخترب) و 44يف ا ملا ئة على  17بيكوغرام من فريوا ار لة الب با ا
املغنلية
87,893

أوراأل بلللبلللا لللا  1غرام
(مسللللتعبتة يف غر
االللتعبا ) ولباتا
ببا ا مسللللتعبتة يف
ألابيب خمتربية.

5:1-2:1

للقللخ أاوا

 3.5ملليغرام (بواوح  3.5 5:1-2:1ملليغرام (بواوح
(وزن/حجخ)) من احمللول الدارئ (وزن/حجخ)) من احمللول الللدارئ  Plant Mini Kitأو قخ
احلساسية التحليلية :تلوث مع الفريواا اليت حتدث عااة يف الببا ا
Sbeadex maxi
أاوا
 GH plusمع Homex 6
 GH plusمع Homex 6
 plant kitعلللللى ل ل للام االنتقائية :ال تأميري على أوراأل الببا ا أو العباتا املسللللتعبتة يف ألابيب
KingFisher 96
خمتربية
RNeasy

حتليل خصائص األاا كما ألوراأل البعدورة (البما خ)

رى التحقو من م دال االلتك ار تصللل اىل ( 100كشللف 100يف املائة يف
عيعة تتألف من ورقة واحدة مصابة و 99ورقة اليمة؛NAK, 2011

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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املصفوفة

بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

حجم العينة

إعداد العينة

استخراج احلمض النووي

طريقة الكشف

مالحظات بشأن التحقق من الصحة

أوراأل بلللبلللا لللا  1.5غرام أوراأل حوا لي  600م ي كرو لو اارى
قخ أاوا  RT-PCR RNeasy Plant Miniيف اللللوقلللت حد الكشف :الك شف عن ما يصل اىل  10,000مرة فيف الل سجة مصابة
أو  5للللرام لألوراأل أو حوالي  3ملليغرام  ،Kitأو االللللتللنللراك بللروملليللد احلقيقي:
(مسللللتعبتة يف غر
يف ألسجة اليمة
اارى للدرلا (اختيار الدارى ترةي يالموليوم الللليت يل ،أو قخ
ارلا
االللتعبا ) ولباتا
 Boonhamوآخلللللرون ،احلسنناسننية التحليلية :الكشللف عن  ،MPVdفريوا ارلة الببا ا املغنلية
ت ب لل ًا ل بريقللة االالللل تنراك أاوا عنل احلمو العووي الري
وارلللا بللبللا للا
()2004
( TPMVd ،TCDVd ، PSTVdب و اخلالصللللللا )؛ ال تلوث مع
( ،)Gentra Systemsجتللللدر
املستندمة)
مسلللتعبتة يف ألابيب
الفريواا اليت حتدث عااة يف الببا ا
مالح للة أن قخ األاوا مل ي للد
خمتربية
االنتقائية :ال تأميري على أوراأل الببا ا أو العباتا املسللللتعبتة يف ألابيب
متوفراً
خمتربية أو الدرلا
قابلية التكرار وقابلية اإلعادة 100 :يف املائة (اختبار حلقة شللللاركت فيه
أرب ة خمتربا )
رى التحقو من م دال االلتك ار تصللل اىل ( 100كشللف 100يف املائة يف
عيعة تتألف من ورقة واحدة مصللللابة و  99ورقة اللللليمة؛ Roenhorst
وآخرون2006 ،2005 ،
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املصفوفة

بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

حجم العينة

ألواع ل با تا النيعة  1غرام
(أوراأل)

إعداد العينة

استخراج احلمض النووي

طريقة الكشف

 3.5ملليغرام (بواوح  5:1-2:1قخ أاوا
(وزن/حجخ)) من احمللول الدارئ  Kitأو للقللخ أاوا  Sbeadexاحلقيقي:
 GH plusمع Homex 6
 maxi plant kitعلللللى للل للام فللللحللللص
RNeasy Plant Mini

RT-PCR

يف اللللوقلللت حتليل خصائص األاا كما ألوراأل البعدورة (البما خ)

KingFisher 96

Botermans

()2013

ألواع ل با تا النيعة  1غرام
(أوراأل)

RT-PCR

احلقيقي:
Boonham

()2004

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مالحظات بشأن التحقق من الصحة

احلسننناسنننية التحليلية :تركين فريواا  Pospiviroidوالتقائية (مركّبا
 ،GenPospiم ببة) يف عصارة الورقة تب اً أللواع العبا
وآخللللرون،
رى التحقو من م دال االللتك ار تصلللل اىل  25لللللللل ،Brugmansia,
،Petunia،Nematanthus,،Dahlia،Cestrum
،Calibrachoa
 Streptosolen jamesonii،Solanum jasminoidesجتلدر مالح لة أن
بالعسلللل بة ملصللللفو فة S. jamesonii S. jasminoides ،Calibrachoa,
شلللوهد تأميريا على فيف ينيد على  .100يبدو أن بالعسلللبة لب و
احملاصللليل ،م ل  ،Dahliaفوة الصللليف هي الفوة املعاالللبة فقط إل را
اختبار (ةكن الركون اليه) ()Naktuinbouw, 2012a

يف اللللوقلللت حتليل خصائص األاا كما ألوراأل البعدورة
احلسننناسنننية التحليلية :تركين فريواا  Pospiviroidوالتقائية (مركّبا
وآخلللللرون ،م ببة) يف عصارة الورقة تب اً أللواع العبا
رى التحقو من م دال االللتك ار تصلللل اىل  25لللللللل ،Brugmansia,
S. jamesonii ،S. jasminoides ،Petunia، Dahlia ،Calibrachoa
الحظ أن بللالعسللللبللة ملصللللفوفللة ،S. jasminoides ،Calibrachoa,
 S. jamesoniiشللللو هد تأميريا على فيف ين يد على  100ي بدو أن
بالعسلللبة لب و احملاصللليل ،م ل  ،Dahliaفوة الصللليف هي فقط الفوة
املعاابة إل را اختبار (ةكن الركون اليه) ()Naktuinbouw, 2012b
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أوراأل بللللعللللدورة
( للمللا للخ) وأوراأل
وارللللا وبلللاور
بللبللا للا ،وألللواع
لبللاتللا ا لن يعللة
(أوراأل)

بروتوكوال تشنيص اآلفا اخلاض ة للوائح

حجم العينة

استخراج احلمض النووي

إعداد العينة
1:10-1

 1غرام اوراأل أو  10ملليغرام (بواوح
ارلا ببا ا أو (وزن/حجخ)) مع اارئ الفوافا
امللغللا أوراأل )(PBSمع Homex 6
على أغشلللليللة
لايلون

طريقة الكشف

رأل مباشللرة (امهل األلسللجة) ،أو
قخ أاوا  RNeasy Plant Miniاحلقيقي:
 Kitأو قخ أاوا عنل احلمو
Bertolini
العووي الري كيت ()Mo Bio
()2010
RT-PCR

يف اللللوقلللت

مالحظات بشأن التحقق من الصحة
حد الكشنننف عن :الكشللللف ع ما يصلللللل  10,000مرة فيف ألوراأل
 S. jasminoidesمصابة يف أوراأل اليمة لل  jasminoidesوللبعدورة

وآخلللللرون ،اخلصوصية التحليلية :الكشف عن

 PSTVd CLVdوTCDVd

االنتقائية  :ال تأميري على أوراأل الببا ا أو ارلاتها أو باور البعدورة (البما خ)
قابلية التكرار وقابلية اإلعادة 100 :يف املائة (اختبار حلقة شللللاركت فيه
ميالمية خمتربا )
كالت احل سا اية الت شني صية  100يف املائة ،وكالت خ صو صية الت شنيص
 100يف املائة والدقة العسللللبية مقارلة ببريقة التهجني اجلني ي (Murcia
وآخرون  100 )2009يف املائة .وأ ري التحقو من صللللحة االختبار على
 208عيعا حقلية ألصللللعا  S. jasminoidesو Brugmansia spp.و
 Datura sppو Petunia sppو  Dendrathema sppوببللا للا وبعللدورة
( ما خ) .من بني ال يعا الللللل ل  ،208كالت  43اجيابية صللحيحة و150
البية صحيحة بكل من البريقتني .كالت  15عيعة اجيابية زائفة بالتهجني
الاي كشللللف فيه عن فريوا (TASVd) Tomato apical stunt viroid
وفريوا . (CEVd) Citrus exocortis viroid
مل تكن هعاك عيعا البية زائفة

 1ألن تركين الفريوا يف مااة االختبار األ صلية غري م رو  ،لب و الفحوص ي رب عن حد الك شف (احل سا اية) كقيمة ل سبية  .ت ترب ع صارة ورقة غري خمففة م صابة  100يف املائة (بع سبة  1غرام مااة أوراأل 3 :ملليغرم اارى ) .رى حتديد احلد الع س للك شف عن ريو
اختبار مثالية خمففا تسلسلية ل صارة ورقة مصابة يف عصارة ورقة اليمة .ي ر احلد العس للكشف كمتواط أالى م دل اصابة لس لكل خالصة الينال من املمكن الكشف ععها (اورة حد ( )Ctتقل عن  ،)32وأضيفت ميالمية احنرافا م يارية إلعبا قياس حمافظ مع يقني
 99.7يف املائة ( Botermans et alوآخرون .)2013
 2البرأل ال الث ،االرحتال الكهربائي ا المي البولي األكريالميدي الَ كسِي  R-PAGEو تفاعل البلمرة التسلسلي بااتندام النيخ العس ال كسي  RT-PCRمن خبوتني ،بااتندام باائا
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 Shamloulوآخرون )1997( ،قورلتا يف اختبار حلقة اولي.)Jeffries and James, 2005 ( .
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تاريخ املطبوع

هاا ليس ن اً رئيسياً من امل يار
 -03 2007أضافت الدورة ال الية ي ة تدابري الصحة العباتية موضوع لربلامأ ال مل

()(06-002

 -112012را ع فريو اخلربا امل ين بربوتوكوال التشنيص مسواة الربوتوكول
 -03 2013وافقت جلعة امل ايري بقرار الكوولي اىل مشاورة األع ا
)(2013_eSC_May_10

 -07 2013ال قاا مشاورة األع ا
 -07 2014اات رض فريو اخلربا امل ين بربوتوكوال التشنيص مسواة الربوتوكول
 -09 2014وافو فريو اخلربا امل ين بربوتوكوال التشنيص بقرار الكوولي اىل جلعة امل ايري للموافقة عليها العتمااها
)(2014_eTPDP_September_01

 -11 2014وافقت جلعة امل ايري عليها بقرار الكوولي اىل فوة اإلخبار لربوتوكول التشنيص
)(2014_eSC_Nov_13
 -12 2014فوة اإلخبار

 -01 2015اعتمد جلعة امل ايري بروتوكول التشنيص ليابة عن هي ة تدابري الصحة العباتية (مل تتلو أي اعواضا رمسية)
املعيار الدولي رقم  27امللحق  7فريوا ارلة الببا ا املغنلية ( .)2016روما ،االتفاقية الدولية لوقاية العباتا  ،الفاو
 07-2015أار ت أمالة االتفاقية الت ديال التحريرية وغري شكل امل ايري ب د الغا اإل را امل ياري من الدورة ال اشرة
للهي ة ()2015
 05-2016اعتمد جلعة امل ايري التعقيح التقين لربوتوكول التشلللنيص هاا فيما خيص تسللللسلللل باائة ال لللبط الداخلي
 COX-Fمتللاشللللليللجا مللع املللر للع الللوارا يف املللؤلللفللا ال ل لللللملليللة املللقللدم ( Wellerوآخللرون)2000 ،
(القسللللخ  RT-PCR 2-4-3-3يف الو قت احلقيقي بااللللت ندام باا ئا  Boonhamوآخرين () )2004
( .)2016_eSC_May_15وأخا فريو اخلربا امل ين بربوتوكوال الت شنيص علماً بالت سل سلني يف الع سنة ال سابقة
لربوتوكول التشنيص وبالتسلسل احلالي لسب عمل  Wellerوآخرين.
 04-2017اخد هي ة تدابري الصحة العباتية  ،يف اورتها(.اورة رقخ)  ،علما بالت ديال التحريرية املقوحة من قبل
جمموعة مرا ة اللغة ال

ربية.
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