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 -1معلومات عن اآلفة

يتسبب فطر النخر اهلندي  Tilletia indica Mitraمبرض "خنر كارنال" الذي يعرف أيضا باسم النخر اجلزئيي ألنيوا
القمح .وقد مت وصف خنر كارنال للمرة األوىل يف كارنال باهلند عام  .1931وينتشر هذا املمرض على نطاق واسع يف مناطق
من جنوب آسيا وجنوب غرب آسييا (وزارة الزراعية األمريكيية 2007؛  .)1987 Wieseكميا قيد مت رصيد يف بعي
مناطق الواليات املتحدة واملكسيك وجنوب أفريقيا ( Crousوآخرون 2001؛ .)1996 Fuentes-Davila
وتشمل عوائله كال من القمح الشائع والقمح القاسي وهجني القمح الشائع والشيلم .إنّ السيجالت املتعلقية بهجيني القميح
الشائع والشيلم قليلة غري أن أنوا الشيلم قد أثبتت قابليتهيا ألن تكيون مين عوائيل تليك اآلفية ( Sansfordوآخيرون
 .)2008وقد ثبت أن فطر النخر اهلندي  T. indicaيصيب أنواعا أخرى من األعشاب حتت ظروف البيوت الزجاجيية
إال أنه مل يكتشف قط يف الظروف احلقلية لدى تلك العوائل البديلة ( Inmanوآخرون .)2003
إن فطر النخر اهلندي  T. indicaعبارة عن ممرض مفحّم يصيب الزهريات .وتصاب البذور من خيالل الطيرف اجلنيي
للب وينمو الفطر داخل القشرة حيث ينتج كتلة سهلة التفتييت مين البوغيات النهائيية ذات الليون األسيود الضيارب إىل
الب  .وحني تكون كتل البوغات نضرة تفوح منها رائحة نتنة فاسدة شيبيهة برائحية السيمك (الرتميثييالمني) .وعليى
عكس املفحمات العامة فليس من االعتيادي أن تكون كل البذور املوجودة على إحدى آذان العائل أن تكون مصابة بي T.
 indicaكما أن الرؤوس ذات البذور املصابة ال ختتلف من حيث مظهرها عن الرؤوس السيليمة (الشيكل  .)1وعيادة ميا
يتم استعمار البذور بشكل جزئي فقط فتظهر عليها درجات متفاوتة من اإلصابة (الشكل  .)2وبالتيالي فإنيه مين الصيعب
جدا اكتشاف املرض يف احلقل .وال تظهر األعراض عادة للعني اجملردة إال بعد احلصاد إال إذا كانت مستويات اإلصابة
عالية.
ويؤدي فطر النخر اهلندي  T. indicaأيضا إىل تراجع نوعية احلبية مين خيالل إفسياد لونهيا وإكسياب رائحية كريهية
للحبة وللمنتجات املصنوعة منها .كما أنه يسبب اخنفاضا طفيفا يف احملصول .وعموما فإن القمح الشيائع اليذي حيتيوي
على ما يزيد عن  3يف املائة من اللب املفحم يعترب غري مؤهل لالستهالك البشري (.)1996 Fuentes-Davila
هناك أنوا أخرى من النخريات اليت قد حيصل التباس بينها وبني فطر النخر اهلندي  T. indicaوهي توجد عيادة يف
احلبوب أو البذور احملصودة وهي تشمل خنير ( Walkeriوهيو مميرض يصييب اليزوان املعمّير واليزوان اإليطيالي) و T.
( Horridaوهو ممرض يصيب أنيوا األرز) و( T. ehrhartaeوهيو مميرض لعشيبة  .)Ehrharta calycinaويف أسيرتاليا
وُجييد أن كيييال مييين خنيييرييت  T. walkeriو T. ehrhartaeتلوثيييان البيييذور احملصيييودة للقميييح الشيييائع .ويوجيييد
 T. walkeriو T. Horridaيف الواليات املتحدة األمريكية ويتم رصيدهما يف البيذور احملصيودة للقميح الشيائع ال سييما يف
املواقع اليت تزر فيها أنوا األرز وأنوا الزوان مداورة مع القمح الشائع (1998 Castlebury؛  CastleburyوCarris
1999؛  Pascoeوآخرون  .)2005وبسبب تشيابه هيذ املمرضيات مين حييث السيمات املظهريية فمين األهميية مبكيان
حتديدها بدقة.
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املعلومات التصنيفية

االسم :فطر النخر اهلندي
املرادفات:

1931 Tilletia indica Mitra

1941 Neovossia indica (Mitra) Mundkur

املوقعععع ع التصععععععنيفي:

Eukaryota

فطريييييييات

Ustilaginomycotina

Basidiomycota

Exobasidiomycetes

Tilletiaceae Tilletiales Exobasidiomycetidae

االسم الشائ  :خنر كارنال أو النخر اجلزئي
املرجعية :بنك الفطريات
-3

MycoBank 267835

الكشف

يصف املخطط التشخيصي لفطر النخر اهلندي  T. indicaكما هو مبني يف الشكل  3إجراءات رصد البوغات النهائية يف
بذور أو حبوب العوائل .ويتم فحص عينات عن البذور أو احلبيوب بصيريا لتفقيد أيّ خنير قيد يكيون موجيودا يف الليب
(القسم  .)1-3وإذا ما مت الكشف عن لب منخور ميكن إزالة البوغات النهائية وحتديد وجيود فطير النخير اهلنيدي T.
 indicaبناء على مظهر (القسم .)1-4
حبال مل يكتشف أي لب منخور يف العينة ميكن البحث عن بوغات نهائية فيها عرب استخدام اختبار الغسيل باملنخيل
بناء على احلجم على  3عينات فرعية (القسم  .)2-3غري أن مثل هذا االختبار قد ال ميييز بيني احلبيوب املصيابة فعيال
وبني احلبوب امللوثة بالبوغات النهائية على سطح البذرة .ويف حال مل تكتشف أي بوغات النهائية بعيد اختبيار الغسيل
باملنخل فإن نتيجة تشخيص العينة تعترب سلبية .أما إذا مت الكشف عن البوغات النهائية فإن عدد البوغات النهائيية
املكتشف سوف حيدد أية طريقة ميكن أن تستخدم لتحديد ماهيتها:
 ففي حال مت الكشف عن  10بوغات نهائية أو أكثر تقضي اخلطوة األوىل بتحديد نيو تليك البوغيات (القسيم
 )1-4بناء على مظهرها .وإذا دعت احلاجة إىل مزيد من التأكيد تقضيي اخلطيوة التاليية إمعا بعيزل البوغيات
النهائية وإنباتها (القسم  )1-2-4وتلي ذلك الربوتوكوالت اجلزيئية املوصوفة يف األقسام مين  1-3-4إىل -3-4
 3وإما نز البوغات النهائية (القسم  )3-2-4ويلي ذلك تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل املباشير عليى البوغيات
النهائية الفردية (القسم ( .)4-3-4راجع األقسام أ و ب و ج يف الشكل .)3
 يف حييال اكتشييفت أقييل ميين  10بوغييات نهائييية ميين أجييل التمييييز الييدقيق بييني فطيير النخيير اهلنييدي
 T. indicaواألصناف املشابهة له يستحسن تكرار اختبار الغسيل باملنخيل بنياء عليى احلجيم عليى عينيات
فرعية جديدة .وميكن للحد املعتمد للكشف أن يكون أو أن ال يكون هو نفسه احلد النظامي.
يف هذا الربوتوكول التشخيصي مت وصف الطرق (مبا يف ذلك األمساء التجارية) حبسب ما نشرت كونها حتيدد املسيتوى
األصلي للحساسية أو اخلصوصية أو لقابلية التناسل.
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 1-3فحص البذور/احلبوب

ال تعترب املعاينة البصرية املباشرة للبّ املنخور أو للبوغات النهائية اليت تلوث سطح البذور أو احلبوب أسلوبا موثوقيا بيه
لغايات الصحة النباتية .إال أنه قد يتم كشف اللب املنخور بالعني اجملردة إىل جانب استعمال اجملهر املينخف الطاقية
(تكبري من  10إىل  40مرة) .ويستند هذا الربوتوكول إىل دراسة عينة زنتها كيلوغرام واحد من البذور أو احلبيوب؛ حييث
جيب التحقق من العينة كلها حبثا عن اللب املنخور (الشكل  )2أو بذور النجيليات (على سيبيل املثيال أنيوا اليزوان).
ويتم تسجيل األعراض املكتشفة ووجود بذور النجيليات األخرى.
حبال وجود لب منخور ميكن إجراء تشخيص إجيابي على أساس املظهر اخلارجي للبوغيات النهائيية .وجييب وضيع
شرائح جمهرية للبوغات النهائية ووصف شكل تليك البوغيات النهائيية .وإذا ميا تطيابق مظهير البوغيات النهائيية ميع
اإلصابة بفطر النخر اهلندي ( T. indicaراجع القسم  1-4واألشكال  )8-4ميكن التوصل إىل تشخيص إجيابي.
للمساعدة على رؤية األعراض بصورة أوضح ميكن نقع اللب يف هيدروكسيد الصوديوم بنسبة  0.2يف املائة ملدة  24سياعة
على حرارة  20درجة مئوية إذ أن ذلك كفيل بتبيي السويداء بلطف وجعل اإلصابة املسودّة تيربز بشيكل واضيح جيدا.
وهذ العملية مفيدة بشكل خاص مع البذور املعاجلة كيميائيا حيث ميكن لألصباغ امللونة أن ختفي األعراض (Agarwal
و1992 Mathur؛  Mathurو .)1993 Cunferويف حالة اإلصابة الشديدة والتلوث ميكن رؤية البوغات النهائية على
سطح البذور ( Mathurو.)1993 Cunfer
حني ال يوجد أي لب منخور ميكن االستعانة باختبار الغسل باملنخل القائم على احلجم (القسم  )2-3مين أجيل حتدييد
ما إذا كان فطر النخر اهلندي  T. indicaموجودا أو غيري موجيود يف العينية .يف حيال عيدم وجيود ليب منخيور ميكين
االعتبار أن فطر النخر اهلندي  T. indicaغري موجود .أميا إذا تيبني أن بيذورا مين أنيوا اليزوان تليوث العينية فهنياك
احتمال كبري باكتشاف  T. walkeriيف هذ العينة.
 2-3استخراج البوغات النهائية من البذور/احلبوب ،اختبار الغسل باملنخل القائم على احلجم

يعترب اختبار الغسل باملنخل القائم على احلجم طريقة موثوقة للكشف عين البوغيات النهائيية لفطير النخير اهلنيدي
 indicaيف عينة غري معاجلة من أنوا القمح الشائع أو القمح القاسي أو القمح القاسي املهجّن بالشيلم .ومن املهيم اختبيار
كمية باحلد األدنى مكونة من  3عينات فرعية مكررة تزن الواحدة منها  50غراما لضمان الكشف عن البوغات النهائيية
يف حال كانت موجودة يف العينة (راجع اجلدول  1لالطال عليى عيدد العينيات املطلوبية لكشيف األعيداد املختلفية مين
البوغات النهائية) .يعترب هذا األسلوب فعاال بنسبة  82يف املائة باملتوسط من حيث استخالص البوغات كميا أن الفحيص
اجملهيييييييري يتطليييييييب عيييييييادة بضيييييييع شيييييييرائح فقيييييييط لكيييييييل عينييييييية زنييييييية  50غراميييييييا.
ويرد يف ما يلي وصف هلذا األسلوب وهناك املزيد من التفاصيل املتاحة مين قبيل  Inmanوآخيرين ( )2003وPeterson
وآخرين ( )2000و Wrightوآخرين ( .)2003وقد يكون احلد املعتمد للكشف أو ال يكون هو نفسه احلد النظامي.
T.

من املهم نقع مجييع املعيدات قبيل اسيتخدامها مليدة  15دقيقية يف حمليول للتبييي ( 1.6يف املائية مين العنصير النشيط
هليبوكلوريت الصوديوم) من أجل القضاء على احتمال اإلجيابيات الكاذبة جيراء انتقيال التليوث مين العينيات السيابقة.
يقتل حملول التبيي البوغات النهائية وجيعلها تبدو شفافة مقارنة مبظهرها االعتيادي الداكن واملصيطب ..وييتم شيطف
مجيع املعدات مباء الصنبور بعد نقعها.
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يتم وضع العينة وهي عبارة عن  50غراما من البذور غري املعاجلة يف حوجلية إيرلنمياير ( 250ميل) ميع  100ميل مين
حملول توين  20املائي بنسبة  0.01يف املائة .ومن ثم توضع العينة على اآللة اهلزازة مليدة  3دقيائق بسيرعة  200دورة يف
الدقيقة من أجل حترير البوغات النهائية فتسكب يف منخل قياس  53ميكرونا على منخل قياس  20ميكرونا داخل قميع
موضو على حوجلة أخرى ( 500مل) .ثم يتم شطف احلوجلة اليت حتتوي على العينة مرتني بواسيطة  50ميل تقريبيا
من ماء الصنبور املعقم يف كل من املرتني مع سكب ماء الشطف على العينة القابعة يف املنخل .ويتم غسيل العينية بواسيطة
ميا الصنبور املعقمة ( 300-200مل) باستخدام زجاجة شافطة لضمان اإلزالة اجليدة للبوغات النهائية عن البيذور .وتيتم
إزالة العينة واملنخل قياس  53ميكرونا .وتتم إمالة املنخل قياس  20ميكرونا بزاوية  45درجة وذلك باسيتخدام زجاجية
شافطة مملوءة مباء الصنبور املعقم ويتم غسل الفلذ املوجودة على املنخل من أعلى إىل أسفل حبركية جانبيية كاسيحة إىل
الوراء وإىل األمام .تؤدي هذ العملية إىل غسل كل البوغات النهائية املستخلصة من العينة يف اجلزء السيفلي مين املنخيل.
ومن ثم يتم غسل البوغات النهائية والفلذ يف أنبوب خمروطي للطرد املركزي سعة  15ميل .ومين املهيم أن ييتم اسيتخدام
أنابيب البوليربوبيلني مبا أن البوغات النهائية تلتصق جبوانب أنابيب البوليكربونات ما يؤدي إىل نتائج مغلوطة .وجيب
تكرار هذ اخلطوات إىل أن يبدو منخل الي 20ميكرونا نظيفا .وستكون الكمية النهائية املوجودة يف األنبيوب قريبية مين 8
مل .وإذا ليزم األمير ميكين فحيص املنخيل قيياس  20ميكرونيا حتيت جمهير مينخف الطاقية للتحقيق مين البوغيات
النهائية املرتسبة.
خيضع املزيج املستعلق الناتج عن العملية إىل الطرد املركزي بقوة  g 1000لثالث دقائق من أجل مجع البوغات النهائية
مبا أن تلك األخرية هي أكثر كثافة من معظم الفليذ املستخلصية مين عمليية االختبيار بالغسيل .أميا املعادلية املسيتخدمة
حلساب القوة الطاردة املركزية النسبية (ق.ط.ن )g( ).بناء على عدد الدورات يف الدقيقية هيي ق.ط.ن 1.12 =.ق.أقصيى
(ق.ط.ن ²)100/.حيث أن " ق.أقصى" يع القطير األقصيى (بياملليمرتات) مين مركيز اليدوران إىل أسيفل أنبيوب الطيرد
املركزي .تتم إزالة املادة الطافية بعناية من دون تعكري املادة املرتسبة وذلك باستخدام ماصة باستري جديدة قابلة للرمي.
وميكن بعد ذلك فحيص الرتسيبات حتيت اجملهير .وإذا كانيت الرتسيبات مسيكية جيدا ميكين إضيافة املياء لتخفييف
املستعلق وحتريك املستعلق بواسطة طرف املاصة لضمان احلصول على مستعلق متجانس قبل الفحص حتت اجملهر.
يتم وضع كامل ترسبات املستعلق بكميات منفصلة حبجم  20ميكرولرتا للكميية الواحيدة عليى شيرحية جمهير وتغطيى
بساترة .يتم فحص الشرائح باستخدام جمهر اجملال املضيء بقدرة تكبري ترتاوح بني  20و 40مرة .ومن املهم دراسية كيل
مليمرت مربع من املستعلق على الشرحية حبثا عن وجيود بوغيات نهائيية .وإذا مت العثيور عليى البوغيات النهائيية ييتم
تسجيل مساتها املظهرية (مثل احلجم واللون والزخرفة) وعدد البوغات النهائية املوجودة على كل شرحية.
اجلدول  -1عدد العينات الفرعية املكررة زنة  50غراما املطلوبة لكشف املسيتويات املختلفية مين التليوث ميع مسيتويات
حمددة من املوثوقية مع افرتاض توزيع متساوٍ للبوغات النهائية ( Petersonوآخرون .)2000
عدد العينات املكررة املطلوبة لكشف البوغات النهائية بناء على مستوى الثقة (نسبة
مئوية)
مسييتوى التلييوث (عييدد البوغييات
النهائييييية لكييييل عينيييية زنيييية
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حتديد هوية الفطر

يستند حتديد فطر النخر اهلندي  T. indicaإما على (أ) األعراض الظاهرة على اللب وعليى مظهير البوغيات النهائيية
وإما على (ب) املظهر اخلارجي للبوغات النهائية والكشف عن التسلسل الفريد للحم النووي بواسطة إحيدى تقنييات
تفاعل البلمرة املتسلسل (أنظر الشكل .)3
 1-4مظهر البوغات النهائية

عندما يتم العثور على بوغات نهائية مشبوهة يف اختبار الغسل باملنخل ميكين إعيادة فحيص الليب يف كيل مين العينية
الفرعية (أو العينات الفرعية) املغسولة ومن العينة األم حبثا عن أعراض .وإذا ما مت العثور على أعراض ينبغيي التثبيت
منها عن طريق الفحص اجملهري للبوغات النهائية .وينبغي أيضا فحيص أي بيذور عشيبية توجيد يف العينية حبثيا عين
إشارات إىل اإلصابة بالنخر وإذا ما وجدت فيجب فحص البوغات النهائية املرتبطة بهيا حتيت اجملهير .وإذا وجيدت
البوغات النهائية نفسها يف اللب املنخور لدى اختبار الغسل باملنخل فيمكن إجراء التشخيص .وإذا مل يتم العثيور عليى
أي لب منخور يف العينة األكرب فيستحسن ممارسة أحد االختبارات اجلزيئية (األقسيام  1-3-4إىل  )4-3-4مين أجيل
التحديد.
يسرد اجلدول  2اخلصائص املظهرية للبوغات النهائية لفطر النخر اهلندي  T. indicaوكذلك البوغيات النهائيية ألنيوا
النخريات الشائعة اليت ميكن العثور عليها يف شحنات البذور أو احلبوب واليت قد يظن خطأ أنها فطر النخر اهلندي T.
.indica
1-1-4التحديد بناء على املظهر

يرتاوح شكل البوغات النهائية لفطر النخر اهلندي  T. indicaبني املستدير وشبه املستدير وأحيانا يكون له جزء خيوطي
صغري (يوجد عيادة عليى البوغيات النهائيية غيري الناضيجة ولكنيه يوجيد يف بعي األحييان عليى البوغيات النهائيية
الناضجة)؛ يبل .قطر معظمها بني  22و 47ميكرونا ولكنيه قيد يكيون أكيرب مين ذليك أحيانيا إذ يصيل إىل  64ميكرونيا
(املتوسط هو ما بني  35و 41ميكرونا)؛ يرتاوح لونهيا بيني الربتقيالي الضيارب إىل اليب الشياحب وبيني اليب احملمير
الداكن؛ وتكون البوغات النهائية الناضجة سوداء وكاميدة الليون (الشيكالن  4و )5؛ وهيي مزخرفية بكثافية ميع أشيواك
تتفاوت بني املروسة واحلادة وبني املبتورة وأحيانا مع أطراف منحنية يبلي .ارتفاعهيا بيني  1.4و )7.0-( 5.0ميكرونيا
وهي تبدو من السطح إما كأشواك فردية (شوكاء بكثافة) وإما كنتؤات ضيقة متقاربة (خميية الشيكل) (الشيكالن  4و )5؛
ويكسو األشواك غشاء شفاف رقيق ( Carrisوآخرون 2006؛ . )1983 CMI
يرتاوح شكل اخلاليا العقيمة لفطر النخر اهلندي  T. indicaبني املسيتدير وشيبه املسيتدير واليدمعي .لونهيا بي مصيفر
ويتفاوت حجمها بني  10و 28ميكرونا ×  48ميكرونا وتكون مع أو بدون ساق قصرية وجوانبها ملساء تصيل مساكتهيا
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إىل  7ميكرونات وهي ذات صفائح .متيل اخلاليا العقيمة إىل أن تكون أقل شييوعا يف عملييات الغسيل باملنخيل
وآخرون 2006؛.)1983 CMI

4

(Carris

إذا وجدت  10بوغات نهائية أو أكثر يف اختبار الغسل باملنخل ميكن حينذاك التثبيت مين السيمات املظهريية الييت مت
حتديدها .أما إذا اكتشف ما يقل عن  10بوغات نهائية فيال يعيوّل عليى السيمات املظهريية بالكاميل للتحدييد املوثيوق
(منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط  .)2007يف هذ احلالة من املستحسن تقسيم العينة عيرب إعيداد عينيات
فرعية جديدة انطالقا من الكمية األصلية البالغة زنتها كيلوغراما واحدا واختبارها.
2-1-4املقارنة من حيث املظهر م األنواع األخرى لنخريات القمح

من أهم السمات املظهرية اليت متيز خنريات  T. indicaو T. walkeriو T. horridaو T. ehrhartaeهو حجم البوغية
النهائية (كمجموعة وكمتوسط) والزخرفة واللون (اجلدول 2؛ األشكال  4إىل  .)8وغالبا ما ختتلف التقارير املنشورة بشيأن
حجم البوغات .ويتأثر حجم البوغة بالوسيط املستخدم وبعالجات التسخني .فقد أظهر  Pascoeوآخرون ( )2005أنيه يف
أسيرتاليا تعتيرب كيل مين  T. walkeriو  T. ehrhartaeمين امللوثيات الشيائعة للقميح الشيائع احملصيود .ويف الوالييات
املتحدة فإن فطري  T. walkeriو T. horridaاملتشابهني من حيث املظهر والرتكيبة اجلينية هما من امللوثيات املعروفية
للقمييح الشييائع احملصييود ( Castleburyو1999 Carris؛  Cunferو1999 Castlebury؛  Smithوآخييرون .)1996
وباإلضافة إىل أنوا النخريات املذكورة يف اجلدول  2قد حيصل التباس بيني النخرييات ذات البوغيات املزدوجية وبيني
فطر النخر اهلندي 1987 Durán( T. indica؛  Duránو1961 Fischer؛  Pimentelوآخرون  .)1998هذ األنيوا
أقل عرضة ألن تكون من ملوثات من القميح الشيائع وهيي تشيمل خنير ( Barclayana sensu latuيسيبب تفحيم أنيوا
خمتلفيية ميين النجيليييات مثييل الييدخن والعشييب) وخنيير عشييبة احلييب وخنيير ( inolensعلييى Lachnagrostis
 )filiformisوخنر ( rugisporaعلى  )Paspalumوخنر ( boutelouaeعلى  .)Bouteloua gracilisومل يتبني أن أيا
من هذ األنوا املتشابهة من حيث الشكل تصيب بشكل طبيعي القمح الشائع.
وميكن تعزيز السمات الوسطى لي"سبني" البوغات النهائية عرب تبيي تلك البوغات يف هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة
يف املائة ملدة  20-15دقيقة .وإذا لزم األمر ميكن بعد ذلك شطف البوغات النهائية مرتني يف املاء وصبغها بواسطة زرقية
الرتيبان أو زرقة القطن يف الالكتوغليسرول مثال (الشكل .)8
10

 2-4عزل وإنبات البوغات النهائية

توجد حاليا طريقتان متاحتان للتأكد من هوية البوغات النهائية املكتشفة يف اختبار الغسل باملنخل (القسم  .)2-3فهناك
اإلجراء القياسي الستخالص البوغات النهائية عن الشيرحية وحفيز إنباتهيا (القسيم  )1-2-4واإلجيراء اجلدييد اليذي
وضعه  Tanوآخرون ( )2009والذي يتيح تنفيذ تفاعل البلمرة املتسلسل مباشرة على بوغ نهائي واحد مرفو عن الشرحية
(القسم .)3-2-4
1-2-4إنبات البوغات النهائية

إن فطر النخر اهلندي  T. indicaطفيلي اختياري .من أجل استنباته يتم نقع البوغات النهائية يف املاء وتعقيمها سطحيا
بسرعة ومن ثم إنباتها على شرائح من األجار املائي.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ميكن رفع البوغات النهائية عن الشرائح وعن الساترات عرب غسلها باملاء املقطر على املنخل قياس  20ميكرونيا ومين ثيم
وضعها يف أنبوب خمروطي نظيف ومعقم للطرد املركزي (كما يف القسم  .)2-3وجيب أن يكون احلجم قريبا من  5-3مل.
يتم حتضني األنابيب ليال على حرارة  21درجة مئوية لرتطيب البوغات النهائية وجعل امللوثات الفطرية والبكتريية أكثر
عرضة للتعقيم السطحي الالحق .وبعد التحضني خالل الليل يتم ترسيب البوغات النهائية بواسطة الطيرد املركيزي بقيوة
 g 1200ملدة  3دقائق.
ترفع املواد الطافية على السطح وتعقّم البوغات النهائية من خالل استعالق الرتسب يف  5مل من ميادة التبييي ( 0.3إىل
 0.5يف املائة من العنصر النشط هليبوكلوريت الصوديوم) ويقلب األنبوب بسرعة ثيالث ميرات وخيضيع للطيرد املركيزي
بقوة  g 1200ملدة دقيقة واحدة .قد تقتل بع البوغات النهائية إذا ميا تعيدى الوقيت اإلمجيالي اليذي متضييه يف ميادة
ميكن تعقيم البوغات النهائية سطحيا ملدة  30دقيقة يف 10-5
التبيي الدقيقتني .وكبديل عن املعاجلة مبادة التبيي
من امليا احملمضة واملكهربة .تعترب امليا احملمضة واملكهربة فعالة يف التعقييم السيطحي للبوغيات ولكين باملقارنية ميع
املعاجلة باملادة املبيضة ملدة ترتاوح بني الدقيقة الواحدة والدقيقتني فهي حتفيز إنبيات البوغيات النهائيية بيدال مين أن
ختففه ( Bondeوآخرون  .)1999ثم يتم غسل البوغات النهائية مرتني عن طريق إزالة املواد الطافيية وإعيادة اسيتعالق
الرتسب يف  1مل من املاء املقطر املعقم وإجراء الطرد املركزي بقوة  g 1200ملدة  5دقائق.
يعاد استعالق الرتسب يف  1مل من املاء املقطر املعقم وتوضع  200ميكرولرت مطهرة من مستعلق البوغيات النهائيية عليى
يف املائة من أجار املاء مع صفائح من املضادات احليوية ( )WA + Aلوحات وتنشر عليها بواسطة أداة معقمية للميد .أميا
املضادات احليوية املستخدمة فهي  60مل .من البنسلني( G-ملح الطعام) و 200مل .من سلفات السرتبتوميسني لكيل ليرت
من األجار (منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط  .) 2007يتم حتضني صفائح الي  WA + Aعليى حيرارة 21
درجة مئوية وتعرض للضوء مدة  12ساعة .ومن ثم ترتك الصفائح ملدة أيام قبل أن ختتم أو توضع داخيل أكيياس شيفافة
من البولي إثيلني.
2

بعد انقضاء  7إىل  14يوما تنتج البوغات النهائية غري النائمة أفطورة حتمل  32إىل  128أو أكثر مين البوغيات البدائيية
على طرفها .وتنتج هذ املستعمرات بوغات ثانوية من نيوعني عيادة :النيو اخليطيي الشيكل والنيو السيجقية الشيكل.
وميكن إنباتها من ثم مباشرة على وسائط صيلبة (الشيكل  )9أو عليى وسييط مين املغيذيات السيائلة مثيل ميرق دكسيرتوز
البطاطا .تقتطع كتل صغرية من األجار ( 1سم ×  1سم) حتمل بوغات نهائية أو مستعمرات منبتية وتعليق عنيد اجلانيب
السفلي لغطاء طبق بيرتي حبيث يواجه البوغ النهائي املنبّت سطح املرق إذ يتيح ذلك للبوغات أن تنتشر عليى سيطح
املرق .ويتم حتضني األطباق على حرارة  21درجة مئوية مع تعريضها للضوء ملدة  12ساعة .وبعد يومني إىل  3أييام تنيتج
البوغات البدائية الراقدة على سطح املرق أفطوريات صغرية يبل .قطرهيا ميا بيني  0.5و 1.0سينتمرتا .ترفيع كيل أفطيورة
بواسطة إبرة تشريح معقمة وتالمس ورق ترشيح معقم إلزالة فائ املرق .ثم توضع األفطورات يف قوارير مناسبة (أنابيب
للطرد املركزي األصغر سعة  1.5إىل  2.0مل) الستخراج احلم النووي مباشرة أو ختزن على حرارة  80درجية مئويية
حتت الصفر الستخراج احلم النووي منها يف وقت الحق.
قد ال يكون إنبات البوغات النهائية لغايات االختبار اجلزيئي باألمر املمكن على الدوام كما حني تعاجل البذور بواسطة
هيدروكسيد الصوديوم كما يف حالة احلبوب املعاجلة بواسطة مبيدات الفطريات .إن زيادة عدد العينات املكيررة املنخولية
قد تؤدي إىل زيادة عدد البوغات النهائية املستخلصة وبالتالي عدد البوغات النهائية القابلة لإلنبيات .قيد متير البوغيات
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النهائية يف فرتة من السكون ما ميكن أن يؤثر على اإلنبات ( Carrisوآخيرون  .)2006وميكين حيل هيذ املشيكلة مين
خالل تنفيذ تفاعل البلمرة املتسلسل مباشرة على البوغات النهائية الفردية (أنظر القسم .)4-3-4
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اجلدول  -2السمات املظهرية للبوغات النهائية لنخريات  Tilletia indicaو Tilletia walkeriو Tilletia horridaو Tilletia ehrhartaeوما ييرتبط بهيذ األنيوا
األربعة من عوائل
النوع

حجم البوغ
النهائي
(ميكرومرت)

حجم البوغ
النهائي
(املتوسط)
(ميكرومرت)

لون البوغ النهائي

شكل البوغ النهائي

(أ)T. indica

64-22

41-35

برتقالي بي شياحب إىل بي
حممر داكن أما لون البوغات
الناضجة فبني األسود والكامد

من مستدير إىل شيبه
مستدير

غالف البوغ
النهائي

أشواك البوغ النهائي

العائل

موجود

 )7-( 5-1.4ميكرومرت
حني ينظر إليها من السطح تظهر نتؤات شائكة كثيفية أو
ضيقة متقاربة (ذات أشكال خمية دقيقة)
حني ينظر إليها من الوسيط يظهير كفياف أمليس وأكثير
اكتماال مبا أن األشواك مرتبة بكثافة ميع أطيراف منحنيية
أحيانا.

أنوا القمح املختلفة

(ب)T. walker

28–35

31-30

أصفر شياحب إىل بي حممير
داكن (وال يكون أبيدا أسيود أو
كامدا)

مستدير

موجييود وميتييد إىل
األطييراف شييفاف
إىل ب مصفر

 6-3ميكرومرتات
خشنة وخمية الشكل تقريبا.
نتؤات عريضة خمية الشكل ولكن ليس بصورة كاملة حني
ينظر إليها من السطح.
وحني ينظر إليها من الوسط يظهر جانبها غري سيوي ميع
ثغرات بني الشوكة واألخرى.

الزوان املعمر
والزوان اإليطالي

(ج)T. horrida

(ناضج أقل من
)25

28-24

بيي كسييتنائي ميين فيياتح إىل
داكن وقد يكون شبه كامد

مسييييتدير إىل شييييبه
مستدير

موجييود وميتييد إىل
أطراف األشيواك
مييا بييني الشييفاف
وامللوّن

 1.5إىل  3ميكرومرت
يكيون عيادة منحنيييا ويظهير عليى شييكل صيفائح متعييددة
األضال حني ينظر إليها من السطح.

خمتلف أنوا األرز

(د)T. ehrhartae

25-17

ال بيانات

ب زيتوني داكين جيدا حيني
يكون ناضجا .قد يكيون كاميدا
بسبب اسوداد الصفائح.

مسييييتدير إىل شييييبه
مستدير

موجييود ميتييد إىل
قمييية األشيييواك أو
حتييى مييا بعييدها
بقليل

 2.5 -1ميكرومرت
أشواك أسطوانية الشكل أو خمرزية نوعا ما.
حني ينظر إليها من السطح نادرا ما تكون خميية الشيكل.
ولديها صفائح عريضة وحادة متعددة األضال .
حني ينظر إليها مين الوسيط ييرتاوح الشيكل بيني املبتيور
بشكل عري أو املدور بشكل طفيف عند القمة.

Ehrharta calycina

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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1998؛  Castleburyو1999 Carris؛ Cunfer

احلواشي( :أ) بنياء عليى  Inmanوآخيرين (( .)2003ب) بنياء عليى 1998 Castlebury؛  Milbrathوآخيرين
و( .1999 Castleburyج) بالنسييييييييييييييييبة إىل  Durán :T. barclayanaو1961 Fischer؛ 1965 CMI؛ Durán
بالنسبة إىل  Khanna :T. horridaو1968 Payak؛  Aggarwalوآخرين ( .1998د)  Pascoeوآخرون .2005
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1987؛  CastleburyوCarris

.1999
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2-2-4إنبات األنواع املشابهة من النخريات

لدى استنبات ينتج خنرا  T. walkeriو T. indicaمستعمرات متشابهة جدا .على أجيار دكسيرتوز البطاطيا وبعيد
يوما على حرارة  19درجة مئوية والتعرض للضوء  12ساعة ينتج النوعان عادة مستعمرات قشيرية غيري منتظمية بطيئية
النمو يرتاوح لونها بني األبي والقشدي ويبل .قطرهيا تقريبيا بيني  4و 6ملييمرتات (الشيكل  .)9يف مقابيل ذليك تنميو
االستنباتات املشابهة لنخر  T. horridaبوترية أبطيأ بكيثري (ال يتعيدى قطير املسيتعمرة اليي  2إىل  3ملييمرتات) بسيبب
احلرارة املثليى األعليى الييت تهصيعا .وميكين لعيزالت  T. horridaأن تنيتج أيضيا صيبغا أرجوانييا ضياربا إىل احلميرة
(الشكل  )9على كل من أجار دكسرتوز البطاطا ومرقه..
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3-2-4استخالص البوغات النهائية فرادى

بعد تفحص البوغات النهائية وتسجيل مساتها املظهرية ترتك الشرحية لكي جتف جيدا مع الساترة أو بدونها .وحيني
تزال الساترة عنها توضع على الشرحية رأسا على عقب كي ميكن التحقق من وجود البوغات النهائية امللتصقة بها.
على شرحية أخرى توضع قطعة واحدة من الساترة مت احلصول عليها عرب تقطيعهيا إىل أجيزاء صيغرية ( 1 ×1مليم) 2
بعد أن يكون قد مت تعقيمها (التعقيم املوصد على حرارة  121درجة مئوية ملدة  15دقيقة أو وضيعها يف فيرن عليى حيرارة
 170درجة مئوية ملدى ساعتني) .توضع قطرة من احلم الدارئ الرتيس إثيلني ديامني ترتا أسيتيك مبقدرا  1ميكيرولرت
على تلك القطعة من الساترة .وحتت إما مركب أو جمهر للتشريح يتم رفع بوغ نهائي فردي واحد بواسطة إبيرة رفيعية
جدا ووضعه يف القطرة الصغرية للحم الدارئ .وهكذا يتفشى البوغ النهائي يف القطرة .وبواسطة الكالّب توضيع قطعية
صغرية معقمة أخرى من الساتر فوقها حبيث تكون ما يشبه الشطرية .يتم سحق البوغ النهائي بواسطة الكالّب مين أجيل
الضغط على الساتر ومن ثم تنقل الشطرية الزجاجية إىل أنبوب لتفاعل البلمرة املتسلسل سعة  0.2مل .ويتم سحق السياتر
مرة أخرى بواسطة طرف املاصّة ( Tanوآخرون ...)2009
أما اإلجراءات اليت تعقب ذلك فموصوفة حتت القسم .1-4-3-4
 3-4التحديد اجلزيئي هلوية النخر

هناك عدد من أساليب الفحص اجلزيئي املتاحة لتحديد هوية فطر النخير اهلنيدي  .T. indicaميكين اسيتخدام أي مين
األساليب املوصوفة أدنا ولكن من الضروري احلصول على مواد مرجعية (ضوابط إجيابيية) مين خيرباء يف هيذا اجمليال
(راجع القسم ..)6
إن الربوتوكوالت الثالثة األوىل املوصوفة فيما يلي ناجعة غري أنها تعتمد على إنبات البوغات النهائية لكي يتم استخراج
ما يكفي من احلم النووي من األفطورة املنتجة .قد يستغرق إنبات البوغات النهائية حتى  3أسابيع مين الوقيت .وقيد
وجد  Petersonوآخرون ( )2000أن متوسط معدل إنبات البوغات النهائية يبل 55 .يف املائة ما خيف بشدة من احتمال
حتديد البوغات النهائية بواسطة تلك األساليب الثالثة للفحص اجلزيئي .وقد مت وصف بروتوكول جزيئي رابع كذلك ال
يعتمد على إنبات البوغات النهائية.
توجد فوارق تشخيصية ملحوظية بيني كيل مين  T. indicaو T. walkeriو T. horridaعليى مسيتوى هضيها النيووي
املتقدري .فقد مت حتديد أشكال متعددة بني األنوا املختلفة بواسطة أساليب تفاعل البلمرة املتسلسل املختلفة مبيا فيهيا

شروع ملحق المعيار الدولي رقم
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ذلك التضخيم العشوائي للحم النووي املتعدد األشكال وتعدد األشكال لطول جزء القطع وتعدد األشكال لطول اجلزء
املضخم ( Larocheوآخرون 1998؛  Pimentelوآخرون  .)1998يف املنطقتني  1و 2ملباعيد النسيا اليداخلي يف احلمي
النووي الرييب يوجد ما يزيد عين  98يف املائية مين التشيابه بيني تسلسيلي  T. walkeriو Levy( T. indicaوآخيرون
 .)2001غري أنه ضمن املنطقة ملباعد النسا الداخلي  ITS1ينطوي  T. walkeriعلى موقع مهم تشخيصيا لقطع األنزيم
( )Sca1وهو غري موجود يف  T. indicaأو  T. horridaأو غريهما من األنوا املرتبطة بها ارتباطا وثيقا ( Levyوآخرون
2001؛  Pimentelوآخرون  .)1998ولقد أتاحت الفوارق يف تسلسل احلم النووي املتقدري تصميم البادئيات املرتبطية
باألنوا احملددة لكل مين  T. indicaو  Frederick( T. walkeriوآخيرون  .)2000ميكين اسيتخدام هيذ البادئيات يف
التحاليل التقليدية لتفاعل البلمرة املتسلسلة يف نظام  TaqManإىل جانب املسيبار ( Frederickوآخيرون  )2000أو
االختبار املتعدد املباشر بواسطة  5مسبارات ( Tanوآخرون .)2009
1-3-4حتليل أنزيم القط ملنطقة ITS1

إن منطقة اجلينات املستخدمة هي منطقة مباعد النسا الداخلي جلينية احلمي النيووي اليرييب ( Pimentelوآخيرون
 .)1998يتضمن أمبليكون تفاعل البلمرة املتسلسل املنتج كيال مين مينطقيت  ITS1و  ITS2واجليزء احملفيوظ  .5.8Sوهيذا
األمبليكون مكون تقريبا من  670زوجا أساسيا مبا يف ذلك تسلسالت البادئات .أما األوليغونكليوتييدات املسيتخدمة لفطير
النخر اهلندي  T. indicaفهي:
البادئة األمامية

(5′-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3′) ITS1

البادئة العسكية  White( (5′-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3′) ITS4وآخرون .)1990
0.1

يتم استخراج احلم النووي من األفطورة .وهذا يتم إما عن طريق طحن األفطورة بواسطة جرن ومدقة أو عرب وضيع
غرام تقريبا من األفطورة يف أنبوب معقم سعة  2مل للطرد املركزي األصغر ثلثه ممتلي خبيرزات زجاجيية معقمية حبجيم
 0.5ملم و 1مل من امليا الصاحلة للتحاليل اجلزيئية .ويتم ختم هذا األنبوب بغطاء لوليب حيتوي حلقة مطاطية وهز يف
خالط اخلرزات أو آلة  Lyser Tissueبربع طاقتها ملدة  5دقائق .ومن ثم ترتك العينة املطحونة لتسيرتيح ميدة  30ثانيية
وبعد ذلك يستخرج احلم النووي منها بواسطة عيدة خاصية بياملخترب السيتخراج احلمي النيووي مين الفطرييات .ال
النووي املستخرج على الفور وحيفظ خالل الليل على حيرارة 4
حاجة إىل تنظيف احلم النووي .يتم استخدام احلم
درجات مئوية أو خيزن على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر للفرتات األطول.
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إن تفاعل البلمرة املتسلسل إلنتاج أمبليكون القطع يستخدم املزيج الرئيسي التالي (الرتكيز لكل  50ميكرولرتا من التفاعل
الوحيييد) x 1 :دارئ تفاعييل البلمييرة املتسلسييل (حيتييوي علييى  1.5مللييي مييولر ميين كلوريييد املغنيسيييوم ( Applied
 0.2 1))Biosystemsمللييي مييولر ميين كييل  1.25 dNTPميكييرولرت  5( AmpliTaqوحييدات/ميكرولرت) ( Applied
 0.5 1)Biosystemsميكرومرت لكل بادئة و 1ميكرولرت من احلمي النيووي املسيتخرج .أميا بيارامرتات تيدوير تفاعيل
البلمرة املتسلسل فهي 94 :درجة مئوية لتغيري اخلاصيات الطبيعية لدقيقتني؛  30دورة من  94درجة مئويية مليدة دقيقية
واحدة  54درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة و 72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة وخطوة متديد على حرارة  72درجة مئويية
ملدة  10دقائق.
7.3

مت قطع أمبليكون تفاعل البلمرة املتسلسل كما يلي :خليط القطع (الرتكيز لكل  20ميكرولرتا مين التفاعيل الوحييد):
ميكرولرت من امليا الصاحلة للتحاليل اجلزيئية  2.0ميكرولرت من دارئ القطع ( 0.2 2 )Promegaميكرولرت مين ألبيومني
املصيييل البقيييري ( 10ميكروغرام/ميكيييرولرت)  0.5ميكيييرولرت مييين أنيييزيم القطيييع (إميييا  Taq1وإميييا  Sca1عنيييد 10
وحدات/ميكرولرت) ( 2 )Promegaو 10.0ميكرولرت من حملول أمبليكون احلم النووي النظييف حبسيب ميا أنيتج آنفيا
(ه نووي أكثر من  50نانوغراما/ميكرولرت) .يتم حتضني هذ املزيج ملدة  3ساعات على حرارة  37درجة مئوية ومين
ثم خيلط التفاعل برفق بواسطة االنقالب خالل التحضني .ختزن املنتجات املقطوعة على  4درجات مئوية قبل تظهريهيا
على اهلالم .وحني تدعو احلاجة يتم حتميل  10ميكرولرتات من منتج التفاعل ويزود بعالمة مناسبة ويوضع على هيالم
بنسبة  2يف املائة.
تعترب نتيجة االختبار إجيابية لي T. indicaحبال مت قطع عينات الفحص املضخمة بواسطة أنزيم القطع  Taq1لتعطي
منتجات (عند  60و 70و 110و 170و 260زوجا أساسيا) وحني ال يكون هناك أي قطع بواسطة  .Sca1يتم احلصول على
نتيجة إجيابية لي T. walkeriحبال مت قطع عينات الفحص املضخمة بواسطة  Taq1لتعطي األجزاء اخلمسة نفسها كميا
يف حالة  T. indicaولكن  Sca1يقطع املنتجات املضخمة ليعطي جزئني اثنني :أحدهما بي  140زوجيا أساسييا وثانيهميا
بيييي  520جيييزءاً أساسييييا .ويف حيييال انبثقيييت املنتجيييات املضيييخمة عييين  T. Horridaفيييإن  Taq1سيييينتج
 4أجزاء من احلم النووي ( 60و 110و 150و 235زوجا أساسيا) فيما ال ينتج  Sca1أي قطع .وتعطي األنيوا األخيرى
للنخريات أمناطا خمتلفة للقطع بواسطة هذين األنزميني أو األنزميات األخرى ( Pimentelوآخرون .)1998
5

2-3-4حتليل تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي باستخدام البادئات املرتبطة باألنواع احملددة

صمم هذا االختبار  Frederickوآخرون ( )2000باستخدام احلمي
أساسيا .أما األليغونكليوتيدات املستخدمة لي  T. indicaفهي:

النيووي املتقيدري 3إلنتياج أمبليكيون بيي  414زوجيا

__________
 1إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Biosystemsيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يع أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخرى قد تكون مناسبة هيي أيضيا .وقيد
أوردنا هذ املعلومة إلفادة مستخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشكل مصادقة من جانب هيئة تدابري الصحة النباتيية عليى امليواد الكيميائيية و/أو الكاشيفة و/أو املعيدات اليوارد
ذكرها .وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
 2إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Promegaيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يع أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخيرى قيد تكيون مناسيبة هيي أيضيا .وقيد
أوردنا هذ املعلومة إلفادة مستخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشكل مصادقة من جانب هيئة تدابري الصحة النباتيية عليى امليواد الكيميائيية و/أو الكاشيفة و/أو املعيدات اليوارد
ذكرها .وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
 3قدم  Ferreiraوزمالؤ إىل بنك اجلينات أرقام الدخول  AF218058و AF218059و .AF218060ال يتماثل هذا التسلسل املتقدري كثريا مع تسلسل احلمي النيووي
املتقدري لي T. indicaذات رقم الدخول  :DQ993184إذ تبني نتائج  BLASTحوالي  30يف املائة من التماثل فقط .إن الرتكيبة األساسية حملتوى  ATيف احلم
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البادئة األمامية )5′-CAA TGT TGG CGT GGC GC-3′( Tin 3
البادئة العكسية )5′-CAA CTC CAG TGA TGG CTC CG-3′( Tin 4
يتم استخراج احلم النووي من األفطورة .وجيري ذلك عن طريق طحن أفطورة زنتها  0.5إىل  1.0غرام يف أنبوب للطرد
املركزي األصغر سعة  1.5مل مع دارئ لالحنالل ومن ثيم طحنهيا ميرة أخيرى بواسيطة مدقية معقمية متصيلة مبثقياب
كهربائي .تضاف كمية أخرى قدرها  75ميكرولرتا من دارئ االحنالل قبل استخراج احلم النووي بواسطة عدّة خاصية
باملخترب الستخراج احلم النووي للفطريات .ال حاجة إىل تنظيف احلم النووي .يستخدم احلم النووي املسيتخرج
على الفور فيحتفظ به ليال على حرارة  4درجات مئوية أو خيزّن على حرارة  20درجية مئويية حتيت الصيفر للفيرتات
األطول.
الوحيد)1:

يستعني تفاعل البلمرة املتسلسل هلذا االختبار باملزيج الرئيسي التالي (الرتكيز لكل  25ميكرولرتا من التفاعل
 xدارئ تفاعل البلمرة املتسلسل (حيتوي عليى  10ملليي ميوالر مين هي  Tris-HClو 50ملليي ميوالر مين كلورييد
البوتاسيييوم (رقمييه اهليييدروجي  )8.3و 1.5مللييي مييوالر ميين كلوريييد املغنيسيييوم و 0.001يف املائيية ميين (كتليية/حجم)
اجليالتني؛  dATPو dGTPو dCTPو dTTPكل منها برتكيز  0.1ميكيرومرت؛ وكيل بادئية برتكييز  0.1ميكيرومرت؛
و 0.5وحدة من بوليمراز احلم النووي AmpliTaq؛ و 0.1ميكرولرت من احلم النيووي املسيتخرج اليذي مت احلصيول
عليه بالطريقة املوصوفة آنفا .أما بارامرتات دورات تفاعل البلمرة املتسلسل فهي:تغيري اخلاصيات الطبيعية عليى حيرارة
 94درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة؛ و 25دورة على حرارة  94درجة مئوية لي 15ثانية و 65درجة مئوية لي 15ثانيية و72
درجة مئوية لي 15ثانية وخطوة متديد على حرارة  72درجة مئوية لي 6دقائق.
على النحو املطلوب يتم حتميل  10ميكرولرتات من ناتج التفاعل مع وضع عالمية مناسيبة علييه واسيتعماله عليى  2يف
املائة من هالم األجاروز.
عند إجراء االختبار للكشف عن  T. walkeriيتم استبدال البادئة  Tin 3بي 0.1ميكرولرت بالبادئة
) 25( TAA TGT TGG CGT GGC AT-3′ميكرومرتا) .وهذا ينتج أمبليكونا من  414زوجا أساسيا.

األماميية (5′- Tin11

تنييتج التفيياعالت اإلجيابييية أمبليكونييا واحييدا ميين  414زوجييا أساسيييا لكييل ميين فطيير النخيير اهلنييدي
(البادئتان  ) Tin 4/Tin 3و( T. walkeriالبادئتان  .)Tin11/Tin4إذا كانت البادئتيان اخلاصيتان بيي  T. walkeriو T.
 indicaال تؤديان إىل نتيائج إجيابيية لعينيات االختبيار (ولكين إذا كانيت عينيات املراقبية اإلجيابيية للحمي النيووي
إجيابية) فهذا يع أن مستخرجات العينة تنتمي إىل أنوا أخرى من النخريات مثيل  .T. horridaقيد يتييح حتلييل
أنزيم القطع لتحديد املزيد من األنوا انطالقا من تلك العينات إذا لزم األمر (القسم .)1-3-4
T. indica

من جهة أخرى ال ميكن التوصل إىل أي تضخيم انطالقا من احلم النووي السيي النوعيية .وميكين التحقيق مين ذليك
خالل اختبار مستخرجات مع البيادئتني العيامتني ( ITS1و )ITS4املوصيوفتني يف القسيم  .1-3-4وإذا كانيت العينيات
__________

املتقدري أعلى من حمتوا من  GCالذي يرتاوح عادة بني  30و 40يف املائة ( )1985 Kurtzmanغري أن حمتوى الي ATيف التسلسالت الثالثة يف بنك اجلينات اليت قدمها
 Ferreiraوزمالؤ تبل 43.5 .يف املائة وهذا أدنى من حمتيوى  56.55( GCيف املائية)( .ج) ال تسيتطيع البادئتيان  TIN3/Tin4تضيخيم احلمي النيووي املتقيدري لينيتج
األمبليكون املرغوب حني تكون البادئات مستخلصة من احلم النووي املتقدري املستخرج واملنقى لي . T. indicaوبالتالي فإن التسلسالت الثالثة املقدمة تشري إىل احلم النيووي
اجلينومي.
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حتتوي على ه نووي ذي نوعية جيدة وبالتالي إذا مل تكن العينات املختربة تعود لي  T. indicaأو  T. walkeriبل
ألنوا أخرى من النخريات فيمكن عندئذ إنتاج جمموعة واحدة (مكونة من حيوالي  670زوجيا أساسييا) عنيدما توضيع
أمبليكونات تفاعل البلمرة املتسلسل على هالم األجاروز .وإذا اسيتمر التضيخيم متعيذرا فينبغيي اسيتخراج هي نيووي
جديد واختبار من جديد.
3-3-4فحص تفاعل البلمرة املتسلسل باستخدام بادئات خاصة بأنواع حمددة ومسبار فلوري

صمم هذا االختبار  Frederickوآخرون ( )2000باستخدام احلم
أساسيا .أما األليغونوكليوتيدات املستخدمة لي T. indicaفهي:

النيووي اجلينيومي إلنتياج أمبليكيون مين  212زوجيا

البادئة األمامية

(5′-CAA TGT TGG CGT GGC GC-3′) Tin 3

البادئة العسكية

(5′-AGCTCCGCCTCAAGTTCCTC-3′) Tin 10

مسبار  :RTمسبار  10( TaqManميكرومرتات) (:)1Applied Biosystems

5′-(FAM label)-ATT CCC GGC

TTC GGC GTC ACT-(TAMRA quencher)-3′.

يتم استخراج احلم

النووي من األنسجة األفطورية كما هو موضح يف القسم .2-3-4

يستخدم تفاعل البلمرة املتسلسل هلذا االختبيار امليزيج التيالي (الرتكييز لكيل  25ميكيرولرتا مين التفاعيل الوحييد:
 TaqManامليزيج الرئيسيي العيام  0.4 Universal Master Mixميكيرومرت ألي مين البادئيات  Tin3/Tin10أو
 Tin11/Tin10و 4ميكرومرتات من املسبار  12.5نانوغراما من احلم النووي اجلينومي لكل من االختبارين اخلاصيني
بي T. indicaو( T.walkeriالذي مت احلصول عليه وفقا للطريقة املوصوفة يف القسم  .)2-3-4أما بارامرتات دورات تفاعل
البلمرة املتسلسل فهي 50 :درجة مئوية ملدة دقيقتني و 95درجة مئوية ملدة  10دقائق و 34دورة على حرارة  95درجية
مئوية ملدة  15ثانية و 60درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.
× 1

جيب استعمال أنابيب التفاعل واألغطية الييت تتييح النظير مين أجيل اليتمكن مين مراقبية حصيول التضيخيم يف الوقيت
احلقيقي.
عنييد إجييراء االختبييار املتعلييق بييي  T. walkeriتسييتبدل  Tin 3مبقييدار  1.0ميكييرولرت ميين البادئيية األمامييية
) 25( (5′-TAA TGT TGG CGT GGC AT-3′ميكرومرتا) ما ينتج أمبليكونا من  212زوجا أساسيا.

Tin11

يولييد فطيير النخيير اهلنييدي  T. indicaتضييخيما مييع البييادئتني  Tin 3/Tin 10وك يذلك  T. walkeriمييع البييادئتني
 .Tin 11/Tin 10أما إذا مل تولّد أية من البادئتني تضخيما على الرغم مين أن عينيات املراقبية تتفاعيل حبسيب ميا هيو
متوقع فيعترب أن مستخرجات العينة تنتمي إىل نو آخر من النخريات مثل  T. horridaولدى إجراء االختبيار املتعليق
بي T. indicaمع حد للدورة بالنسبة إىل العينة يفوق الي 33تشري النتيجة إىل أنه سليب لي T. indicaمين احملتميل جيدا
أنه يتعلق بنو آخر من النخريات .وباملثل لدى إجراء االختبار املتعلق بي T. walkeriإذا كان حد الدورة يفيوق اليي33
وكانت النتيجة سلبية بالنسبة إىل  T. walkeriفهناك أرجحية عالية بأنه يتعلق بنو آخير مين النخرييات .وقيد ميكين
حتليل أنزيم القطع من حتديد املزيد من األنوا انطالقا من تلك العينات إذا لزم األمر (القسم .)1-3-4
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ال ميكن ألي تضخيم أن ينجم عن احلم النووي السي النوعية .وميكن التحقيق مين ذليك عيرب اختبيار مسيتخرجات
بواسطة البادئتني العامتني (أي  ITS1و )ITS4املوصوفتني يف القسم  .1-3-4وإذا كانت العينيات حتتيوي هضيا نووييا
جيد النوعية ومل تشر عينات االختبار إىل وجود  T. indicaأو  T. walkeriبل إىل نو آخر من النخريات فحينئذ ميكين
إنتاج جمموعة واحدة (حوالي  670زوجا أساسيا) مع استعمال أمبليكونات تفاعل البلمرة املتسلسل على هيالم األجياروز.
ويف حال استمر التضخم متعذرا يتوجب استخراج ه نووي جديد واختبار من جديد.
تبيّن أن حدود احلساسية لكل من حتليلي  T. indicaو T. walkeriتضاهي  5بيكوغرامات من جممل احلم النيووي.
هذا الرتكيز ينتج مستويات قابلة للرصد من الفلورة ( Frederickوآخرون  .)2000وقد اختربت صلة االختبارين بهيذين
النوعني مقارنة حبم نووي مستخرج مين  T. barclayanaو Tilletia triticiو Tilletia laevisوTilletia controvers
و . Tilletia fuscaومل تتضيخم أيية مين تليك العيزالت يف أي مين االختبيارين احمليددين ليي T. indicaأو T. walkeri
( Frederickوآخرون .)2000
4-3-4تفاعل البلمرة املتسلسل بالوقت احلقيقي على البوغات النهائية

صمّم هذا االختبار  Tanوآخرون ( )2009من أجل استخدام منطقة  ITSاليت تطرأ بني الوحيدة النوويية الفرعيية الكيبرية
والصغرية للحم النووي الرييب .وقد تيبني أن أنيوا النخرييات تضيم منطقيتني متفياوتتني (أي  ITS1و )ITS2تفصيل
بينهما جينة  5.8Sاحملفوظة للحم النووي الرييب ( Levyوآخرون 2001؛  Tanو .)2006 Murrayوقد صمم هيذا
الربوتوكول من أجل تضخيم احلم النووي اخلاص بالنخريات يف املقام األول ومن ثم استخدام تفاعل البلمرة املتسلسيل
بالوقت احلقيقي واملسبارات الفلورية مين أجيل حتدييد أنيوا النخرييات .وقيد مت اسيتهداف منطقية  ITS1يف احلمي
النووي الرييب من أجل تصميم االختبار املتعدد الطبقات؛ حتليل فلوري مخاسي الطبقات لتفاعل البلمرة املتسلسيل مين
أجل التحديد الوثيق ألنوا النخريات املرصودة يف احلبوب.
يضاف قاسم مستخلص من خليط التفاعل إىل أنبوب تفاعل البلميرة املتسلسيل (مين القسيم  )3-2-4وباالسيتعانة بطيرف
املاصة نفسها يتم سحق الشطرية الزجاجية إىل أجزاء من أجل حترير مادة البيوغ .ومين املهيم احليرص عليى عيدم جيرح
أنبوب تفاعل البلمرة املتسلسل خالل عملية السحق.
1-4-3-4

تضخيم احلمض النووي للنخريات قبل االنتقال إىل تنفيذ تفاعل البلمرة املتسلسل بالوقت احلقيقي

ينفذ تضخيم احلم النووي ألنوا النخريات املختلفة بواسطة البادئتني
) Tan( tca tt-3′وآخيرون  )1996و Tan( (5’-caa gag atc cgt tgt caa aag ttg-3′) Tilletia-Rو.)2006 Murray
تتم كل عملية لتفاعل البلمرة املتسلسل يف  20ميكرولرتا (تفاعل وحيد) حيتيوي  1.5ملليي ميولر مين كلورييد املغنيسييوم
و 200ميكرومرت من كل من الديوكسينوكليوتيدات األربعة أي  dATPو dTTPو dCTPو dGTPو 0.5ميكرومرت من كل
من زوج البادئتني و 0.5وحدة من بوليمراز احلم النووي  4 )Invitrogen( Taqو x 1مادة دارئة ( 50ملليي ميولر Tris
MK56

(5’-gta ggt gaa cct gcg gaa gga

__________
 4إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Invitrogenيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يع أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخرى قد تكيون مناسيبة هيي أيضيا .وقيد
أوردنا هذ املعلومة إلفادة مستخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشكل مصادقة من جانب هيئة تدابري الصحة النباتيية عليى امليواد الكيميائيية و/أو الكاشيفة و/أو املعيدات اليوارد
ذكرها .وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
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(الرقم اهليدروجي  )9.0و 20ملليي ميولر مين كلورييد الصيوديوم و 1يف املائية مين الرتيتيون  x-100و 0.1يف املائية مين
اجليالتني).
إن بارامرتات الدورات احلرارية هي كالتالي :دورة أولية عليى حيرارة  95درجية مئويية مليدة  3دقيائق؛ و 20دورة عليى
حرارة  94درجة مئوية ملدة  20ثانية و 63درجة مئوية ملدة  30ثانية و 72درجة مئوية ملدة  30ثانية ميع خفي حيرارة
التحمية بنسبة درجة مئوية واحدة عن كل دورة لي 5دورات إىل  59درجية مئويية وأخيريا فيرتة حتضيني مين  10دقيائق
ودقيقة واحدة تباعا على حرارة  72درجة مئوية ومن ثم  4درجات مئوية.
ميكيين ختييزين املنتجييات املقطوعيية علييى حييرارة  4درجييات مئوييية .يف حييال تظهريهييا علييى اهلييالم يييتم حتميييل
ميكرولرتات من ناتج التفاعل وتزويد بعالمة مناسبة ووضعه على  2يف املائة من هالم األجاروز .أما حجم اجليزء املتوقيع
فهو  260زوجا أساسيا .غري أن هذا اجلزء لن يكون مرئيا يف حال نفذ تفاعل البلمرة املتسلسل على بوغ نهيائي واحيد إذ
لن تكون هناك كمية كافة من احلم النووي املتاح.
10

2-4-3-4

اختبار تفاعل البلمرة املتسلسل الفلوري اخلماسي الطبقات بالوقت احلقيقي لغايات حتديد النوع

تنفذ اختبارات تفاعل البلمرة املتسلسل بالوقت احلقيقيي بواسيطة املسيبارات الثنائيية الوسيم وبادئيات األليغونوكليوتييد
(اجليدول  )3للتفياعالت مين  20ميكيرولرتا داخيل أنابييب للطيرد املركيزي سيعة  0.1ميل يف آلية Rotor-Gene 6000
( .5)Qiagenيتكون املزيج اخلماسي الطبقات من  5 Bioline6( × ImmoBuffer1مللي مولر مين كلورييد املغنيسييوم
و 200ميكرومرت من كل من الديوكسينوكليوتيدات األربعة  dATPو dTTPو dCTPو dGTPووحدة واحدة من بوليمراز
احلم النووي  6)Bioline( Immolaseو 0.2ميكرومرت و 0.4ميكرومرت و 0.9ميكرومرت من كل من املسبارات الثنائية
الوسم والبادئات األمامية األربع والبادئات العكسية األربع تباعا (اجلدول  .)3أما احلم النووي النموذج فعبيارة عين
 1ميكرولرت من ناتج تفاعل البلمرة املتسلسل من تضخيم تفاعل البلميرة املتسلسيل للحمي النيووي اخلياص بالنخرييات
(القسم .)1-4-3-4
إن بارامرتات الدورات احلرارية عبارة عن دورة أولية على حرارة  95درجة مئوية ملدة  10دقائق تليهيا  40دورة مين
درجة مئوية ملدة  15ثانية و 65درجة مئوية ملدة  60ثانية مع خف حرارة التحمية بنسبة درجية مئويية واحيدة لكيل
دورة لي 6دورات إىل  60درجة مئوية .يتم استعمال خيار تطبيع األنبوب الديناميكي من أجل حتديد اخللفية املتوسيطة
لكل عينة فردية قبل ابتداء عملية التضخيم .تسيجل بيانيات الفليورة عليى  5قنيوات :أخضير وأصيفر وبرتقيالي وأهير
وقرمزي.
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تراوحت نسبة احلساسية الختبار البوغات الفردية بني  10و 40يف املائة (أي من أصيل بوغيات  T. indicaفقيط  10إىل
 40يف املائة أدت إىل نتائج إجيابية من حيث تفاعل البلمرة املتسلسل) (Tanو .)2009 Wrightوتنشأ هيذ احلساسيية
__________
 5إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Qiagenيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يع أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخرى قد تكون مناسبة هي أيضا .وقيد أوردنيا
هذ املعلومة إلفادة مستخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشكل مصادقة من جانب هيئة تدابري الصحة النباتية على املواد الكيميائيية و/أو الكاشيفة و/أو املعيدات اليوارد ذكرهيا.
وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
 6إن استخدام منتجات العالمة التجارية  Biolineيف هذا الربوتوكول التشخيصي ال يع أية موافقة عليها بهدف إقصاء منتجات أخرى قد تكون مناسبة هي أيضا .وقيد أوردنيا
هذ املعلومة إلفادة مستخدمي هذا الربوتوكول ولكن ذلك ال يشكل مصادقة من جانب هيئة تدابري الصحة النباتية على املواد الكيميائيية و/أو الكاشيفة و/أو املعيدات اليوارد ذكرهيا.
وميكن استعمال منتجات مكافئة هلا يف حال أثبت أنها تؤدي إىل النتائج نفسها.
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من عدد من األسباب مبا يف ذلك أن كل بوغات  T. indicaواحلبوب املنخورة جيب أن تعقم بشكل موصد مرتني ولذا قد
يكون قد طرأ احنالل على املادة الوراثية .وقد مت التحقق من خاصية املسبار اخلاص بي  T. indicaيف خليط مين احلمي
النووي العائد لي  T. indicaأو  T. walkeriأو  T. ehrhartaeأو  T. cariesبنسب ترتاوح بني  1:0.1بيكوغرام و0.1:1
بيكوغرام (يشار إىل نطاق الرتكيز املناسب من حتليل البوغات الفردية) .وقد مت اختبار خاصيية البادئيات فتيبني أنهيا ال
تتفاعل مع األنوا األخرى من النخريات.
جيب توليد املنحنيات القياسية لكل كشف خاص بكل نو من األنوا حبسب ما هو موصيوف يف دراسية  Tanوآخيرين
( )2009باستخدام الرتكيزات املعروفة للحم النووي ألنوا النخريات .أما قيمة حد الدورة (قيمة الدورة حيث منحنيى
التضخيم يتخطى احلد) اليت يتم التوصل إليها فتستخدم لتحديد احلد اخلاص بكل أنوا النخريات اخلاضعة للفحيص.
وبشكل عام فإن قيمة حد الدورة اليت تفوق تلك احملددة يف هذ اخلطوة تعترب نتيجة سلبية.
اجلدول  .3التسلسالت وتعديالت البادئات واملسبارات املستخدمة يف اختبار التشخيص الفلوري لتفاعل البلمرة املتسلسل
املتعلق بي T. indicaوغريها من أنوا النخريات
أزواج البادئات (التسلسل )ˈ3-ˈ5
KB-DL-For: CTTCGGAAGAGTCTCCTT
)أ(nt. 64–81
KB-DL- Rev: CCGGACAGGTACTCAG (nt.
)127–142

القناة

اهلدف

(التعديالت )ˈ3 ،ˈ5
)ACGGAAGGAACGAGGC (nt. 105–120
)(6-FAM, BHQ1

أخضر

T. indica

)بACGGAAGGAACAAGGC (nt. 67–82
)(JOE, BHQ1

أصفر

T. walkeri

Hor-DL-For: GGCCAATCTTCTCTACTATC
)ج(nt. 40–59
Hor-DL-Rev: CCGGACAGGATCACTA (nt.
)87–102

–CAACCCAGACTACGGAGGGTGA (nt. 60
)81
)(CAL Fluor Red 610, BHQ2

برتقالي

T. horrida

(بع السالالت مل
يتم رصدها)

Tri-DL-For: ATTGCCGTACTTCTCTTC (nt.
)د56–73
Tri-DL-Rev:
–GTAGTCTTGTGTTTGGATAATAG (nt. 99
)112

AGAGGTCGGCTCTAATCCCATCA (nt.
)75–97
)(Quasar 670, BHQ2

أهر

جمال عري

Ehr-DL-For: CGCATTCTTATGCTTCTTG
)هـ(nt. 72–90
Ehr-DL-Rev: GTTAGGAACCAAAGCCATC
)(nt. 128–146

CAGAGTCATTGGTTCTTCGGAGC (nt.
)104–126
)(Quasar 705, BHQ2

قرمزي

T. ehrhartae

1

أ AF398434وب AF310180وج AF310171ودAF398447

مالحظييات :إن أرقييام دخييول بنييك اجلينييات هييي
وهي .AY770433ترد قائمة املواد املرجعية املستخدمة ومكان املنشيأ يف  Tanوآخيرين ( )2009وامليواد موجيودة يف معهيد
إليزابيث مكارثر الزراعي إدارة نيو ساوث ويلز للصناعات األولية يف أسرتاليا (أنظير القسيم  6جهيات االتصيال nt
نكليوتيد).
يشمل ذلك T. caries 1و T. laevisو T. controversaو T. fuscaو T. bromiو. T. goloskokovii
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ينبغي أن يشمل تقرير التشخيص عدد العينات الفرعية اإلجيابية وعدد البوغات النهائيية املقيدر الييت اكتشيفت يف كيل
عينة فرعية إجيابية .وإذا مت احلصول على مستزرعات من التحليل اجلزيئي فإنه جيب وصف مظهر املستعمرة وال سيما
أي اصطباغ ومعدل منوها ضمن الظيروف احمليددة .وجييب االحتفياظ باملسيتزرعات (ميكين لألفطيورات مين املرقيات أو
السدادات األفطورية من أطباق األجار أن ختزن جممدةً على حرارة  80حتت الصفر).
-6

جهات االتصال للمزيد من املعلومات

ميكن احلصول على املزيد من املعلومات من:
وزارة الزراعة واألغذية حكومة أسرتاليا الغربية جنوب بيريث  WA 6151أسيرتاليا (السييدة Dominie Wright؛
الربييييييد اإللكرتونيييييي dominie.wright@agric.wa.gov.au :رقيييييم اهلييييياتف+61 8 9368 3875 :؛
رقم الفاكس.)+ 61 8 474 2658 :
معهد إليزابث مكارثر الزراعي إدارة نيو سياوث ويليز للصيناعات األوليية كاميدن
)Mui-Keng؛ الربيد اإللكرتوني.mui-keng.tan@idpi.nsw.gov.au :

NSW 2570

خمترب التفتيش واحلجر النباتي مكتب التفتيش واحلجر على الوارد والصادر يف شنزن شنزن
غوانغدون.

الصني (الدكتور

Zhang

أسيرتاليا (اليدكتور

518045

مقاطعة

Guiming؛ الربيد اإللكرتونيzgm2001cn@yahoo.com.cn :؛

اهلاتف+86 755 8211 1148 :؛ الفاكس.)+86 755 2558 8630 :
وزارة الزراعة للواليات املتحدة األمريكية شعبة البحيوث الزراعيية منطقية مشيال األطلسيي فيورت دتريك ماريالنيد
 21702الواليات املتحدة األمريكية (السيد  Gary Petersonالربيد اإللكرتوني.)gary.peterson@ars.usda.gov :
شعبة تفتيش صحة احليوان والنبات لدى وزارة الزراعة األمريكية ريفرداييل ماريالنيد الوالييات املتحيدة األمريكيية
(الدكتور Mary Palm؛ الربيد اإللكرتوني )Mary.E.Palm@aphis.usda.gov
شعبة تفتيش صحة احليوان والنبات لدى وزارة الزراعة األمريكيية بلتسيفيل ماريالنيد الوالييات املتحيدة األمريكيية
(الدكتور John McKemy؛ الربيد اإللكرتوني )John.M.McKemy@aphis.usda.gov
وكالة البحوث الغذائية والبيئية يورك  YO41 1LZاململكة املتحدة (الدكتور )Kelvin Hughes؛ الربيد اإللكرتونيي:
)Kelvin.Hughes@fera.gsi.gov.uk
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شكر وتقدير

حيرر أسياس هيذا الربوتوكيول باألصيل  A.J. Inmanو K.J.D. Hughesو R.J. Bowyerمين وكالية البحيوث الغذائيية
7
والبيئية يف يورك اململكية املتحيدة عيام  .2003وقيد خضيع هيذا الربوتوكيول لالختبيار احللقيي يف خمتيربات أوروبيية
__________
7

 A. Radovaاإلدارة احلكومية للصحة النباتية أولوموك اجلمهورية التشيكية؛ I. Vloutoglouمعهد بيناكي ألمراض الصحة النباتية أثينا اليونيان؛ A. Porta-

 Pugliaاملعهد االختباري لألمراض النباتية روما إيطاليا؛  C. Montuschiإدارة الصحة النباتية اإلقليمية بولونييا إيطالييا؛ I. van Brouwershaven؛ املنظمية
الوطنية لوقاية النباتات فاخنينغن هولنيدا؛ M. de Jesus Gomesو E. Diogoو M.R. Malheiroاملديريية العامية حلمايية املزروعيات لشيبونة الربتغيال؛ V.
 Cockerellقسييييييييييييييييم العلييييييييييييييييوم واملشييييييييييييييييورة للزراعيييييييييييييييية االسييييييييييييييييتكلندية إدنييييييييييييييييربة اململكيييييييييييييييية املتحييييييييييييييييدة؛
 A. Barnesوكالة البحوث الغذائية والبيئية يورك اململكة املتحدة.
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) وقد شكل أساس بروتوكول منظمة وقاية النباتات يف أوروبيا والبحير املتوسيط2002  وآخرونRiccioni(
)2007(
 وزارة الزراعة واألغذية حكومة أسرتاليا الغربية بريث أسرتاليا وD.G. Wright وقد مت تعزيز الربوتوكول من قبل
 خمتيرب التفتييش واحلجيرG. Zhang وكالة البحوث الغذائية والبيئيية ييورك اململكية املتحيدة وK.J.D Hughes
 قسم العليوم واملشيورة للزراعية االسيكتلندية إدنيربة اململكية املتحيدةV. Cockerell النباتي شنزن الصني وقد قام
.مبراجعة هذا الربوتوكول
PM 7/29(2)

املراج
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بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

األشكال

الشكل  -1رأس قمح مصاب تظهر عليه أعراض خنر كارنال
الصورة مقدمة من وزارة الزراعة واألغذية حكومة أسرتاليا الغربية.

الشكل  -2حبوب قمح مصابة تظهر عليها أعراض خنر كارنال
الصورة مقدمة من وزارة الزراعة واألغذية حكومة أسرتاليا الغربية.
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شروع ملحق المعيار الدولي رقم

العينة األصلية املكونة من كيلو غرام واحد من البذور أو احلبوب (القمح الشائع والقمح القاسي وهجني القمح الشائع والشيلم) مت فحص العينة
بهدف الكشف عن لب منخور (القسم )1-3

لب منخور

نعم

ال*

اختبار الغسيل للبوغات النهائية للنخر الدرني على عينات فرعية
القسم ()2-3

حتديد السمات املظهرية للبوغات
النهائية (القسم )1-4
عالن العينة إما إجيابية وإما سلبية

اكتشاف
بوغات نهائية
مريبة

نعم

جلهة اكتشاف T. indica

زنة 50

غراماً

ال

إعالن العينة سلبية جلهة
اكتشاف T. indica

عدد البوغات
النهائية
املكتشفة

حتديد النو بناء على السمات
املظهرية للبوغات النهائية
(القسم )1-4
إعالن العينة إما إجيابية وإما سلبية
جلهة اكتشاف T.indica

(أ)

يساوي  10أو أقل
القيام باخلطوة (أ) ومن ثم (ب) أو (ج)
إن لزم األمر للمزيد من التأكيد

أكثر

(ب )

حتديد عينة جديدة عرب
إعداد عينات فرعية
انطالق من الكيلوغرام
األصلي والبدء باختبار
الغسل (القسم )2-3

من 10

عزل وإنبات البوغات النهائية املريبة (القسم  )1-2-4إلنتاج
مستزرعات لغايات اختبارات التأكيد اجلزيئية

(ج )

نز البوغات النهائية الفردية لتفاعل البلمرة املتسلسل
(القسم  )3-2-4ومن ثم القيام بتفاعل البلمرة
املتسلسل بالوقت احلقيقي مباشرة على البوغات
الفردية (القسم )4-3-4

تفاعل البلمرة املتسلسل ( RFLPالقسم )1-3-4
يستعني تفاعل البلمرة املتسلسل ببادئات خاصة بكل
نو (القسم  .)2-3-4البادئات اخلاصة بكل نو
بنظام ( TaqManالقسم )3-3-4

حتديد النو بناء على املظهر اخلارجي للبوغات النهائية وعلى االختبارات اجلزيئية.

يتم إعالن العينة إما إجيابية وإما سلبية جلهة اكتشاف

T. indica

*حني ال يوجد لب منخور ميكن االعتبار أن  T.indicaغري موجودة

الشكل  -3خمطط بياني يظهر العملية املعتمدة لكشف فطر النخر اهلندي  Tilletia indicaيف عينات البذور
 RFLPتعدد أشكال طول جزء القطع.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

واحلبوب.
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الشكل  -4صور توضيحية لزخرفات البوغات النهائية للنخريات .جيب استعماهلا باالقرتان مع اجلدول

2

(القسم )1-4
الصور مقدمة من

الصفحة  26من 29

A. Inman

خمترب العلوم املركزي يورك اململكة املتحدة.
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الشكل  -5البوغات النهائية لنخر  Tilletia indicaتظهر األمناط الزخرفية السطحية .األشواك مرتبة بكثافة إما بشكل
فردي (شوكاء بكثافة) وإما بشكل نتؤات ضيقة متقاربة (خمية الشكل تقريبا) .املقياس 10 :ملم 17:ميكرومرتا.
الصور مقدمة من

A. Inman

خمترب العلوم املركزي يورك اململكة املتحدة.

الشكل  -6البوغات النهائية لنخر  Tilletia walkeriتظهر أمناطها الزخرفية السطحية .األشواك مرتبة خبشونة
وترتاوح بني أشكال خمية غري مكتملة ونتؤات مرجانية أو تكتالت مسيكة .املقياس 10 :ملم=  17ميكرومرتا.
الصور مقدمة من  A. Inmanخمترب العلوم املركزي يورك اململكة املتحدة.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

الشكل  -7البوغات النهائية لي Tilletia horridaتظهر على سطحها أمناط زخرفية .األشيواك مرتبية عليى شيكل قشيور
مضلعة أو أحيانا على شكل نتؤات خمية .املقياس 10 :ملم =  17ميكرومرتا.
الصور مقدمة من  A. Inmanخمترب العلوم املركزي يورك اململكة املتحدة.
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ألف

باء
الشكل  -8البوغات النهائية لفطر النخر اهلندي (ألف)  Tilletia indicaو(باء)  Tilletia walkeriتبني مسات البوغات
النهائية حني ينظر إليها من الوسط بعد تبييضها ومن ثم صبغها بزرقة اللكتوغليسرول-الرتيبيان .الحيظ الكفياف امللسياء
للبوغات النهائية لي T. indicaمقارنة بالكفاف األقل انتظاما للبوغات النهائية لي T. walkeriحييث تظهير ثغيرات أكثير
بروزا بني أشواكها.
الصور مقدمة من  A. Inmanخمترب العلوم املركزي يورك اململكة املتحدة.
التسلسل التارخيي للمطبوع
هذا ليس جزءا رمسيا من املعيار
 03 -2006أضافت اهليئة يف دورتها األوىل موضو  (2004-014) Tilletia indica / T. controversaحتت إطار موضيو  :الفطرييات والكائنيات احليّية الشيبيهة
بالفطريات
 11 -2012وافقت جلنة املعايري على مشرو ملشاورة األعضاء من خالل قرار إلكرتوني
 07 -2012أجريت مشاورة األعضاء
 05 -2013وافقت جلنة املعايري على االعتماد من خالل قرار إلكرتوني (أعيد إىل فريق اخلرباء الف املع بربوتوكوالت التشخيص)
 06 -2013متت عملية التنقيح من قبل فريق اخلرباء الف املع بربوتوكوالت التشخيص
 10 -2013أرسل إىل جلنة املعايري للموافقة على اعتماد بواسطة قرار إلكرتوني
 10 -2013وافقت جلنة املعايري على املشرو وطرحته لفرتة اإلبالغ احملددة بي 45يوما بواسطة قرار إلكرتوني
 12 -2013متت فرتة اإلبالغ احملددة بي 45يوما
 01-2014اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص نيابة عن اهليئة
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  :2006:27امللحق  4فطر النخر اهلندي ()2014( )Tilletia indica Mitra
 12 -2016قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة و ادراج التعديالت احلربية طبقاً إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية – الدورة 10
()2015
آخر حتديث لتاريا املطبو .04 -2017 :
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الصفحة  29من 29

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ+39 06 5705 4812 :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+39 06 5705 4819 :
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲippc@fao.org :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.ippc.int :

