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 -1معلومات عن اآلفة
إن آفة  Xanthomonascitri subsp. citriهي العامل الرئيسيي املسيبب للقرحية البكترييية يف احلمضييات وهيي تلحيق
الضرر بالكثري من األنواع املزروعة للفصيلة السذابية (منظمة وقايية النباتيات يف أوروبيا والبحير املتوسي - )1979 ،يف املقيا
األول احلمضيات وبرتقال الكمكوات ( )Fortunellaوالربتقال ثالثي األوراق ( - )Poncirusاليت تنمو يف الظروف املناخية
االستوائية وشبه االستوائية السائدة يف العديد من بلدان آسيا وأمريكا اجلنوبية وأوسيانيا وأفريقييا وكيذل يف واليية فلورييدا
بالواليات املتحدة األمريكية (املركز الدولي للزراعة والعليو البيولوجيية 2006؛ منظمية وقايية النباتيات يف أوروبيا والبحير
املتوس )2006 ،وقد مت حتديد ساللتني شيا تني آلفية  Xanthomonascitri subsp. Citriهلميا جمموعية حميدوةة مين
العوائل وتعرفان باسم الساللة * Aوالساللة  Sun( Awوآخرون 2004؛  Vernièreوآخرون  )1998وتضر الساللة *A
بالليمون املكسيكي ( )Citrus aurantiifoliaضمن الظروف الطبيعية السائدة يف آسيا فيما تتسبب السياللة  Awبتقرحيات
يف كل من الليمون املكسيكي ( )Citrus aurantiifoliaوليمون "أليماو" الكبري األوراق ( )Citrus macrophyllaيف فلوريدا
بالواليات املتحدة األمريكية و ل ضمن الظروف الطبيعيية ( Cuberoو )2004 2002 Grahamومين املعليو أن كيال
من هاتني الساللتني يسبب كلوما غري مألوفة يف أنواع احلمضيات األخرى يف سياق التجارب ( Escalonوآخرون )2013
يطرأ التقرح البكتريي يف احلمضيات عاةةً على الشيتول واألشيجار اليافعية والناضيجة ألنيواع العوائيل الييت ليدياا اسيتعداة
لإلصابة باآلفة حيث حتصل فورة لرباعم وأوراق تنمو بصورة نشطة ما بني أواخر الصيي وحتيى اخلريي و لي يف معظيم
مناطق زراعة احلمضيات أما التقرحات النامجة عن اهليواء واألشيوا واحلشيرات واألضيرار املاةيية أو امليكانيكيية فتيسير
إصابة األنسجة الناضجة باآلفة وميكن لغزو آفة  Phyllocnistiscitrellaاملعروفة بنافقة أوراق احلمضييات أن تزييد مين
تعرض أوراق النبتة لإلصابة بالتقرح البكتريي للحمضيات ( Hallوآخرون )2012
ميكن آلفة  X. citri subsp. citriالبقاء حيةً يف األنسجة املريضة للنبتة كنبات عالق على كل من النباتات العوائيل وغيري
العوائل وأيضا كإعفني على نشارة القش أو يف الرتبة غري أن التقرحات احلاصلة خالل البيات الشتوي ال سيما تل الييت
تتكون على الرباعم املضلععة تشكعل أهم مصاةر للقاح من أجل املوسم التالي وتعتمد اآللييات الرئيسيية النتشيار اآلفية ضيمن
املسافات القصرية على حركة الرياح وترشش املاء ضمن النبتة نفساا وفيميا بيني النباتيات :فتنتشير البكتريييا بواسيطة ميياه
األمطار اليت تنساب على سطح التقرح ومن ثم ترتشش عليى اليرباعم السيليمة (املركيز اليدولي للزراعية والعليو البيولوجيية
 )2006وحلركة املواة النباتية املصابة مبا يف ل الرباعم اخلشبية واجليذور والشيتول واألشيجار املربعمية ةور يف انتشيار
اآلفة على مسافات بعيدة وليس هنا أي ةليل على أن هذا املُمرض ينتقل بواسطة البيذور (املركيز اليدولي للزراعية والعليو
البيولوجية )2006
-2املعلومات التصنيفية
االسم Gabriel( Xanthomonascitrisubsp. Citri :وآخرون  Schaad )1989وآخرون

2007

املرادفات Gabriel( Xanthomonassmithiisubsp. Citri :وآخرون  Schaad )1989وآخرون
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

2007

DP 6-3

بروتوكول

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

 Vauterin )Hasse( Xanthomonas axonopodis pv. citriوآخرون
 Hasse( Xanthomonascitriسابقا  Gabriel )1915وآخرون
Xanthomonas campestris pv. aurantifolii

تشخيصي6

1995

1989

 Gabrielوآخرون

1989

1978 (Hasse) Dye Xanthomonas campestris pv. citri
 Nameketa Xanthomonascitri f.sp. aurantifoliaeو1972 Oliveira
1915 Hasse Pseudomonas citri

الوضع التصنيفي :بكترييا متقلبات متقلبات غاما ممرضات احلمضيات مستصفريات
األمساء الشائعة :قرحة احلمضيات التقرح البكتريي للحمضيات التقرح اآلسيوي
مالحظة :يف الفرتة األخرية جرى تغيري تصني اآلفية مين  X. axonopodis pv. Citriإىل ( X. citri subsp. Citriسيالالت
اجملموعة "أل ") واستعيدت التسمية اليت أطلقاا  Gabrielوآخرون وأصبح االسم املتعارف عليه ملمرض التقيرح البكيتريي يف
احلمضيات اآلن  Bull( X. citri subsp. Citriوآخرون 2010؛  Schaadوآخرون  )2006أما جمموعات السالالت األخرى
آلفية  X. campestris pv. Citriفقيد أعييد تصينيفاا لتصيبح اآلنتحي فئية Xanthomonasfuscans subsp. Aurantifolii
(اجملموعيات بياء وجييم وةال) وفئية ( Xanthomonasalfalfae subsp. Citrumelonisاجملموعية هياء) ( Schaadوآخيرون
)2006
 -3كيفية الكشف عن اآلفة
 1-3الكشف عن اآلفة يف النباتات اليت حتمل أعراضها
ميكن تشخيص تقرح احلمضيات من خالل مراقبة اخلصائص املورفولوجيية للمسيتعمرات يف املسيتنبتات املغذيية وعين طرييق
االختبار املصلي (بواسطة الفلورة املناعية) واالختبار اجلزيئي (بواسيطة تفاعيل البيوليمرياز املتسلسيل) واملقايسية البيولوجيية
ألوراق النبتة املقصوصة على شكل أقراص أو أوراقاا املنفصلة وينبغي تضمني االختبارات كجرثومة شواهد إجيابيية وسيلبية
(أنظر القسم  4لالطالع على الشواهد املرجعية)
 1-1-3األعراض
يتسبب هذا املرض عاةة بالتبقعع وبتقرحات شبياة بالفجوات على قشرة الثمرة وعلى أوراقاا وسيقاناا وبراعماا وقد تظاير
أعراض تقرح احلمضيات على الشتول يف أي موسم من املواسم وعلى األشجار الفتية بدءا من أواخر الصي وحتيى اخلريي
عندما حتصل فورة من الرباعم املضلععة النامية بأعداة كبرية (املركز الدولي للزراعة والعليو البيولوجيية ( )2006األشيكال1
إىل  )4وتصبح احلاالت املرضية متقطعة احلدوث مع بلوغ األشجار مرحلة النضج الكاميل لثمارهيا إ يُنيتج عيدة أقيل مين
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الرباعم املضلععة كما أن أنسجة األوراق األقد والثمار الناضجة تكيون أكثير مقاومية لإلصيابة بتقيرح احلمضييات يف الظيروف
الطبيعية وتعتمد شدة املرض أيضا على مدى استعداة أصناف وأنواع العوائل من النباتات لإلصابة باآلفة ()1992 Goto
األعراض على الثمار تتشكعل تقرحات شبياة بالفجوات على سطح الثمرة وقد تكون مشتتة كال على حدة يف أحناء الثميرة
أو قد تنشأ تقرحات متعدةة معا وبوترية غري منتظمة وميكن مالحظة حتلعب مواة راتنجية على الثمار اليانعية املصيابة غيري
أن التقرحات ال تتوسع أبدا إىل ةرجة اخرتاق القشرة اخلارجية للثمرة
األعراض على األغصان يف الظروف املناخية اجلافة تكون بقعة القرحة فلعينية أو اسفنجية القوا وتكيون منتفخية ومشيققة
السطح أما يف الظروف املناخية الرطبة فتتسع اإلصابة بسرعة ويبقى السطح غري مشقق وتصبح حدوةه زيتية ويف األصيناف
األقل تعرضا لإلصابة قد تتشكل طبقة من اجلسأة بني األنسجة املريضة والسليمة وميكن التعرف على ندبة التقرح عرب ح
سطحاا اخلشن بواسطة سكني من أجل إزالة الطبقة الفلينية اخلارجية لتنكش تقرحيات ييرتاوح لونايا بيني اليب الفياتح
والييداكن يف األنسييجة السييليمة للحيياء األخضيير وقييد خيتليي شييكل املنطقيية الفاسييدة اللييون وقييد يييرتاوح حجماييا
بني  5و10ملم حبسب مدى استعداة العائل لإلصابة باآلفة
األعراض على األوراق تظار أوال بقع صفراء زاهية على اجلانب السيفلي مين األوراق ويليي لي بيروز مفياج لتقرحيات
مسراء على جايت الورقة اليت ال تلبث أن تصبح خشنة ومشققة وشبياة بالفلني وقد تكيون القرحية حماطية بكفياف صيفراء
رطبة للغاية أو باالة شاحبة
وقد يصعب التمييز بني أعراض قرحة احلمضيات على األغصان واألوراق والثمار وبني التبقعيع أو األعيراض الشيبياة بيالبقع
اليت تصيب األوراق جراء بكترييا أو فطريات أخيرى تضيرب احلمضييات أو جيراء االضيطرابات الفسييولوجية أميا أنيواع
البكترييا األخرى اليت قد تؤةي إىل أعيراض شيبياة بتقيرح احلمضييات فايي  X. alfalfae subsp. Citrumelonisو X.
 fuscans subsp. aurantifoliiولكل من هاتني اآلفتني نطاق حمدوة من عوائل اآلفة وهما تتسببان بأعراض أقل عدوانية
وناةرا ما تنتجان تقرحات على الثمرة ( Schaadوآخرون  )2006 2005ويعرف عن تبقعع احلمضيات الذي يسببه فطير
 Elsinoëfawcettiiأن أعراضه شبياة بأعراض تقرح احلمضيات وال سيما على أنواع العوائل اليت تتسم مبقاومتايا لتبقيع
احلمضيات ( Taylorوآخرون  )2002ولكن تقرحات التبقع يف هذه احلالة تكون بشكل عا أكثر جفافا وأقل انتظاما مين
تقرحات تقرح احلمضيات وتنقصاا أحيانا اهلالة الصفراء االعتياةيية وميكين التفرييق بيني تبقيع احلمضييات وبيني تقيرح
احلمضيات بناء على انعدا االرتشاح البكتريي
 2-1-3عزل اآلفة
من الضروري احلصول على عينات مستخرجة حديثا للتمكن من عزل آفة  X. citri subsp. Citriمين امليواة النباتيية الييت
حتمل أعراض اإلصابة باا وينبغي حتليل املاةة النباتية بأسرع وق ممكن بعد مجعاا؛ وميكن ختزيناا على ةرجة حيرارة
ترتاوح بني  4و 8ةرجات مئوية إىل أن يتم استخداماا وعندما تكون األعراض متقدمة جدا أو حني ال تكون الظروف البيئيية
مواتية ميكن لعدة خاليا  X. citri subsp. Citriالقابلة للزرع أن يكون متدنيا جدا وقد يؤةي العزل إىل اكتظيا األطبياق
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املخربية بأعداة مفرطة من البكترييا املتنافسة اليت تقتات بالعفن أو من البكترييا املضاةة وجيب التنبه بشكل خاص لتجنب
االلتباس بني مستعمرات  X. citri subsp. citriوبني آفة  Pantoeaagglomeransاليت تُعزل هي أيضا عاةة من االضرار
الناجتة عن التقرحات واليت تنتج مستعمرات مشاباة مورفولوجيا يف املستنبتات البكتريية االعتياةية
وتكون  Pantoeaagglomeransعاةة أسرع منوا ولون مستعمراتاا أشد صفرة من اللون األصفر/الليموني الباه ملسيتعمرات
 X. citri subsp. citriميكن عزل العامل السبيب عرب مسح عينات من التقرحات عليى أطبياق املسيتنبتات املالئمية والييت
تتسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم مسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتعمرات
 X. citri subsp. Citriاملوجوةة علياا مبظار منو جي وال توجد حتى اآلن مستنبتات انتقائية لي X. citri subsp. citri
حصرا
تنحل التقرحات عرب نقعاا يف حملول ملحي ترتاوح كميته بني  0 5و1 0ملل (وهو عبارة عن مياه معقعمة مقطعرة ميع كلورييد
الصوةيو حتى  0 85يف املائة على ةرجة محوضة  )7 0وعند املقتضيى ميكين تطاريهيا مسيبقا بواسيطة  1يف املائية مين
هيبوكلوري الصوةيو ملدة ةقيقة واحدة وشطفاا ثالث مرات بواسطة املاء املعقم املقطعر وسحقاا تُمسح عينية بكميية قامسية
تامة من املستخلص على مستنب التغذية أما مستنب العزل اليذي يعتيرب مناسيبا عامية فيتكيون مين األجيار املغيذي امليزوة
بالغلوكوز بنسبة  0 1يف املائة ومزيج اخلمرية والببتون والغلوكوز واألجار (مستخلص من اخلمرية 5غم؛ وبكتوببتون 5غم؛
وغلوكوز 10غم وأجار 20غم وماء مقطعر ليرت واحيد عليى ةرجية محوضية  )7 0ومسيتنب واكيموتيو( :ميرق البطاطيا
250ملل؛ سكروز 15غم؛ ببتون 5غم؛ 0 8 Na2HPO4·12H2Oغ؛ 0 5 Ca(NO3)2·7 H2Oغ؛ بكتيو™ أجيار
20غ؛ ماء مقطعير ليرت واحيد؛ عليى ةرجية محوضية  )7 2ميكين إضيافة مياةة السيكلوهيكسييميد املعقمية بواسيطة الفليرت
(100ملغ/لرت) عند الضرورة كمبيد للفطريات بعد تعقيم املستنب بواسطة الغلي
يكون املظار اخلارجي للمستنبتات الثالثة مستديرا وحمدبا وأملس األطراف كما تكون املستعمرة خماطية ولوناا َأصفر فاتح
يتم تقييم النمو بعد احلضن على ةرجة حرارة ترتاوح ما بني  25و 28ةرجة مئوية ملدة ثالثة إىل مخسة أيا يف عينات الثميار
التجارية قد تكون البكتريييا جمايدة وقيد ال يكيون مين السيال اسيتزراعاا؛ وبالتيالي قيد تيدعو احلاجية إىل فيرتات أطيول
للحضن أو ميكن استخدا املقايسات البيولوجية من أجل استخراج البكترييا من العينات حبسيب الوصي اليوارة يف القسيم
 2-6-1-3ويؤةي إةراج ماةتي كاسوغاميسني وسيفالكسني يف املستنب (مستنب  KCأو  KCBشبه االنتقيائي) إىل كيبح
عدة من البكترييا اليت تقتات بالعفن كما ييسر عزل املمرض ( Grahamوآخرون  Pruvost 1989وآخرون )2005
يف بروتوكول التشخيص هذا مت وص الطرق (مبا يف ل اإلشارة إىل األمساء التجارية) حبسب ما هي منشيورة حييث أنايا
حتدة املستوى األصلي الذي حتقق بالنسبة للحساسية واخلصوصية و/أو إمكانية االستنساخ والينطوي استخدا أمساء امليواة
الكيميائية (مثل األمساء التجارية) املصاةقة عليايا واسيتبعاة بعضياا اآلخير اليذي قيد يكيون مناسيبا أيضيا وميكين مواءمية
اإلجراءات املخربية الوارةة يف الربوتوكوالت للمعايري اخلاصة مبختربات فرةية شريطة أن تكون جمازة متاما
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 3-1-3الكشف املصلي :الفلورة املناعية غري املباشرة
يتطلب إجراء الكش املصلي (بواسطة الفلورة املناعيية والفحيص املنياعي امليرتب ،بياإلنزيم (املشيار إلييه يف ميا يليي بتسيمية
"إليزا") عدةا من الشواهد الضرورية لضمان الوثوق بنتائج االختبيار جييب تضيمني كيل اختبيار شيواهد إجيابيية وسيلبية
وميكن أن تتأل الشواهد اإلجيابية من ساللة مرجعية آلفة  X. citri subsp. Citriيعاة استعالقاا يف عينة مستخرجة مين
النبتة العائل السليمة (من أجل الكش عن اآلفة يف املاةة النباتية) أو يف حملول ملحي مدروء بالفوسفات (من أجل كشفاا يف
الزرع اجلرثومي) وجيب أن تتكون الشواهد السلبية من عينات مستخرجة من نبتة عائل سيليمة (مين أجيل كشي اآلفية يف
املاةة النباتية) أو مستعلق من أصناف بكتريية غري مستادفة (من أجل حتديد اآلفة يف الزرع البكتريي)
من أجل الكش املصلي للخاليا البكتريية يتم مجع مقدار عروة خمترب من زرع حديث من الطبق ويعاة استعالقه يف 1ملل
من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات (كلوريد الصوةيو 8غ؛ كلوريد البوتاسيو 0 2غ؛ 2 9 Na2HPO4·12H2Oغيم؛
فوسفات هيدروجني البوتاسيو 0 2غ؛ ماء مقطر حتى لرت واحد؛ على ةرجة محوضة  )7 2و ل من أجل تكيوين حيوالي
 108وحدات مشكعلة ملستعمرات/ملل (منظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوس)2009 ،
من أجل الكش املصلي يف النسيج النباتي ينبغي اختيار عينات حتمل أعراض اآلفة  -براعم وأغصان وأوراق ومثار وكلاا
مصابة بتقرحات خنرية أو أنسجة ناجتة عن قرحات على أغصان النبتة أو فروعاا أو جذعاا أو عنقاا وينبغي العمل عليى
العينات بناء على اإلجراءات العامة املوصى باا لالختبار املصلي احملدة الواجب التطبيق وعموما يتم طحن النسيج النباتي
يف حملول ةارئ مضاة للتأكسد معد حيديثا (بيولي فينييل البريولييدون20 10-غ؛ ميانيتول 10غ محيض األسيكوربي
1 76غ غلوتياتون خمف 3غ حملول ملحي مدروء بالفوسفات 10ميليموالر لرت واحد؛ على ةرجية محوضية  )7 2أو
يف حملول ملحي ميدروء بالفوسيفات (كلورييد الصيوةيو 8غ كلورييد البوتاسييو 0 2غ؛ 2 9 Na2HPO4·12H2Oغ؛
فوسفات هيدروجني البوتاسيو 0 2غ؛ ماء مقطر حتى لرت واحد؛ على ةرجة محوضة  )7 2قبل االستخدا يف االختبيارات
املصلية وينبغي لكال احمللولني أن يكونا معقمني بالفلرت بواسطة غشاء معقعم مساكته  0 22ميكرومرت
توضع أجزاء قامسة تامة يبلغ حجم الواحيدة منايا  25ميكيرولرتا مين كيل زرع بكيتريي أو عينية نباتيية جييب اختبارهيا
بواسطة املاصة على شرحية جمار متعدةة النوافذ ومغطاة بالبالستي فترت لتج بالكامل ومن ثيم تعيدل بلطي بواسيطة
احلرارة عرب متريرها فوق النار ويتم حتضري شرائح منفصلة لكل آفة أو عينية خاضيعة لالختبيار وأيضيا للشيواهد اإلجيابيية
والسلبية املستخدمة لي"إليزا" ويتم تذويب مصل مضاة متاح جتاريا أو أجسا مضاةة أحاةية التنسيل بواسطة حملول ملحيي
مدروء بالفوسفات (على ةرجة محوضة  )7 2ويضاف  25ميكرولرتا مين حمليوالت خمففية مناسيبة إىل نوافيذ كيل شيرحية
وميكن أن تتكون الشيواهد السيلبية مين مصيل عياةي (سيابق ليرة فعيل املناعية) يف حمليول خمفي وحمليول ملحيي ميدروء
بالفوسفات ومن ثم يتم حضن الشرائح يف حجيرة رطبية عليى ةرجية حيرارة الغرفية مليدة  30ةقيقية تينفض الشيرائح لنيزع
القُطَريات عناا وتشط باحمللول امللحي املدروء بالفوسفات ويغسل كل مناا ثالث ميرات مليدة مخسية ةقيائق يف احملليول
امللحي املدروء بالفوسفات جتف الشرائح برفق بالورق النشاف قبل وضع  25ميكرولرتا من إيزوتيوسيانات الفُلورِسين املقرتن
لغاما غلوبولني املذوب بالشكل املناسب بواسطة املاصة يف كل من النوافذ يتم حضين الشيرائح يف الظيال عليى ةرجية حيرارة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الغرفة ملدة  30ةقيقة قبل أن تشط وتغسل وجتف برفق بالورق النشاف وأخريا تضاف  10ميكرولرت من  0 1ميليمول/لرت
من الغليسريين املدروء بالفوسفات (على ةرجة محوضة  )7 6مع عامل مضاة للذبول إىل كل نافذة وتغطيى األخيرية مين ثيم
بساترة
تعاين الشيرائح املغميورة بالزيي بواسيطة جماير فلورسينيت بقيوة مكبيرة تبليغ  600أو  1 000مرة يتفليور إيزوتيوسييانات
الفُلورِسين املقرتن بلون أخضر فاقع حت الضوء فوق البنفسجي للمجار ويف حال بين الشاهد اإلجييابي و اآلفية املعروفية
عن خاليا بكتريية عصوية الشكل وفلورية فيميا ال تظاير الشيواهد السيلبية ات املصيل العياةي واحملليول امللحيي امليدروء
بالفوسي يفات أيييية فليييورة ينبغيييي تفقيييد نوافيييذ العينيييات حبثيييا عييين خالييييا بكترييييية فلوريييية بي ينفس حجيييم آفييية
 X. citri subsp. citriوشكلاا تسمح هذه الطريقة بكش  103وحدات مشكلة ملستعمرات/ملل تقريباً
 4-1-3الكشف اجلزيئي
 1-4-1-3الشواهد اخلاصة باالختبار اجلزيئي
من أجل الركون إىل نتيجة االختبار فمن الضروري وجيوة الشيواهد املناسيبة – الييت تعتميد عليى نيوع االختبيار املسيتخد
ومستوى اجلز املطلوب بالنسبة إىل تفاعل البوليمرياز املتسلسل فإن الشاهد اإلجيابي للحميض النيووي والشياهد اليداخلي
والشاهد السليب للتضخيم (بدون شاهد منو ج) هي شواهد احلد األةنى اليت جيب استخداماا وجيب تنياول هيذه الشيواهد
وغريها لكل جمموعة من احلمض النووي املستخرجة من عينات االختبار كما هو موصوف أةناه
الشاهد اإلجيابي للحمض النووي .ميكن استخدا محض نووي معد مسبقا (خمزن) أو محض نووي كامل اجلينو أو شاهد
مصطنع (كمنتج مستنسخ لتفاعل البوليمرياز املتسلسل) مبثابة شاهد لرصد كفاءة تضخيم تفاعل البوليمرياز املتسلسل
الشواهد الداخلية .من أجل تفاعل البوليمرياز املتسلسيل التقلييدي واآلنيي يتوجيب إةمياج جينية لتيدبري شيؤون الرتكييب
الوراثي للنبات مثل  Weller( COXوآخرون  )2000أو احلمض النووي الرييب  Weisberg( S16وآخرون) أو غليسيري
ألدهيد نازعة  - 3الفوسفات ( Mafraوآخرون  )2012يف بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسل كشاهد من أجيل اسيتبعاة
احتمال الشواهد السلبية املضللة بسبب فشيل اسيتخراج احلميض النيووي أو تيدهوره أو وجيوة مثبطيات لتفاعيل البيوليمرياز
املتسلسل
شاهد التضخيم السليب (بدون شاهد منوذج) من أجل إجناز تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي واآلني يضاف ماء تفاعل
البوليمرياز املتسلسل الذي كان قد استعمل من أجل إعداة خلي ،التفاعل يف مرحلة التضخيم و ل من أجل استبعاة النتيائج
اإلجيابية املضللة النامجة عن التلوث خالل إعداة خلي ،التفاعل
الشاهد اإلجيابي لالستخراج .يستخد هذا الشاهد لضمان أن احلمض النووي املسيتخرج مين اهليدف متيوافر بكميية كافيية
لتضخيم تفاعل البوليمرياز املتسلسل يستخرج احلمض النووي من األنسجة املصابة للعائل أو من األنسيجة النباتيية السيليمة
املمزوجة مع اهلدف مبستوى الكثافة اليت تشكل حد الكش الذي ينص عليه الربوتوكول

DP 6-8

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول

تشخيصي6

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

على الشاهد اإلجيابي أن يبلغ تقريبا نسبة واحد على عشرة من كمية نسيج األوراق املستخدمة لكل نبتة من أجيل اسيتخراج
احلمض النووي وبالنسبة إىل تفاعل البوليمرياز املتسلسل جيب إيالء العناية الواجبة لتجنب التليوث التبياةلي النياتج عين
الر و النامجة عن الشاهد اإلجيابي أو عن العينات اإلجيابية وعند املقتضى على الشاهد اإلجيابي املستخد يف املخترب أن
يسلسل حبيث ميكن مقارنة السلسيلة بسياولة ميع السالسيل الييت مت احلصيول عليايا مين أمبليكونيات تفاعيل البيوليمرياز
املتسلسل ات احلجم الصحيح وبدال من ل ميكن تشكيل شواهد إجيابية مصطنعة بواسطة سلسلة معروفية والييت ميكين
بدورها أن تقارَن بأمبليكونات تفاعل البوليمرياز املتسلسل ات احلجم الصحيح
شاهد االستخراج السليب .يستخد هذا الشاهد لرصد التلوث خالل استخراج احلمض النووي ورة الفعل املتبياةل ميع نسييج
العائل ويضم الشاهد محضا نوويا استخرج من أنسجة العائل غري املصابة ومت تكبريه الحقا وينصح باستخدا شواهد متعدةة
حني يتم اختبار أعداة كبرية من العينات اإلجيابية
 2-4-1-3استخراج احلمض النووي من األنسجة املصابة للحمضيات
جرى استخراج محض نووي من أنسجة احلمضيات املصابة للمرة األوىل على يد  Hartungوآخيرين ( )1993ميع بروتوكيول
بروميد السرتميونيو ولكن هنا طرق جتارية وبروتوكول قائم على اإليزوبروبانول (ال يستوجب الفينول) قد خضع لتقيييم
واسع ( Llopوآخرون  )1999كما مت استخراج احلمض النووي بنجاح من أنسجة احلمضييات باسيتخدا أةوات جتاريية
السيتخراج احلميض النيووي (مثيل  Coletta-Filho( )Promega Wizard Genomic DNA Purification Kitوآخيرون
)2006
يف بروتوكول اإليزوبروبانول يتم تقطيع التقرح أو املواة النباتيية الييت يشيتبه بيأن تكيون مصيابة اىل أجيزاء صيغرية فتغمير
مبحلول ملحي مدروء بالفوسفات وختل ،يف خالط ةوار ملدة  20ةقيقة عليى ةرجية حيرارة الغرفية يتم تصيفية املياةة الطافيية
بواسطة فلرت (من أجل نزع املاةة النباتية) ومين ثيم ختضيع للطيرة املركيزي بسيرعة  10000قيوة ج مليدة  20ةقيقية ويعياة
استعالق املاةة املرتسبة يف 1مليل مين احملليول امللحيي امليدروء بالفوسيفات :فييتم حفي كميية قيدرها  500ميكيرولرت ملزييد
من التحاليل أو لعزهلا مباشرة على أطباق األجار فيما توضع كمية  500ميكرولرت يف جااز الطيرة املركيزي بسيرعة 10000
قوة ج ملدة  10ةقائق فيعاة استعالق املاةة املرتسبة يف  500ميكرولرت من حملول ةارئ لالستخراج ( 200ميليموالر من ثالثي
محض اهليدروكلوري على ةرجة محوضة 7 5؛  250ميكروموالر كلوريد الصوةيو ؛  25ميليموالرإيثيل ثُنَائي أمني حمض
اخللي الرباعي؛  0 5يف املائة ةوةيسيل كربيتات الصوةيو ؛  2يف املائة من متعدة فينييل بريولييدون) وتوضيع يف الدوامية
وترت ملدة ساعة على ةرجة حرارة الغرفة مع هزها بشكل متواصل يوضع امليزيج مين ثيم يف جاياز الطيرة املركيزي بسيرعة
 5000قوة ج ملدة  5ةقائق وبعد ل تنقل كمية من  450ميكيرولرتا مين املياةة الطافيية إىل أنبيوب جدييد وختلي ،ميع 450
ميكرولرتا من اإليزوبروبانول يتم خل ،املزيج برفق ومن ثم يرت لساعة واحدة من الوق عليى ةرجية حيرارة الغرفية ميكين
حتسيني الرتسيب باسيتخدا  Cubero( Pellet Paint Co-Precipitantوآخيرون  )2001يوضيع امليزيج يف جاياز الطيرة
املركزي على سرعة  13000قوة ج ملدة  10ةقائق فيتم التخلص من املاةة الطافية وجتف املاةة املرتسبة يعاة استعالق املاةة
املرتسبة يف  100ميكرولرت من املاء ويتم استخدا عينة من  5ميكرولرت يف  50ميكرولرت من تفاعل البوليمرياز املتسلسل
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 3-4-1-3تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي
هنا عدة أزواج من الباةئات متاحة لتشخيص آفة  X. citri subsp. citriتستادف الباةئتان  2و 3لي  Hartungوآخيرين
( )1993جزءا من احلمض النووي متعدة األشكال لقطعة احلصر ات التكوين والطول لبكترييا  BamHIخيص آفة X. citri
 subsp. citriوهما تستعمالن كثريا يف املقايسات املطبقة على املواة النباتية بسبب جوةة خصوصيتاما وحساسيتاما (حوالي
 102وحدات مشكعلة ملستعمرات/مل) أما الباةئتان  J-pth1و J-pth2فتستادفان جيزءا مين  197زوجيا مين القواعيد إلشيارة
التموضع النووية يف اجلينة املسؤولة عن القدرة املرضية  pthAيف سالالت  Xanthomonasالييت تتسيبب بيأعراض التقيرح يف
احلمضيات وتشمل تل السالالت  X. citri subsp. Citriو X. fuscans subsp. Aurantifoliiوالساللتني الشيا تني* AوAw
آلفية  X. citri subsp. Citriالليتني اكتشيفتا يف فلورييدا ( Cuberoو )2002 Grahamوهاتيان الباةئتيان شياملتان ولكين
حساسيتاما أقل من باةئيت  Hartungوآخرين (( )1993إ تبلغان  104وحدات مشكعلة ملسيتعمرات/مل يف امليواة النباتيية)
إال أن بياةئيت  Hartungال تسيتطيعان الكشي عين سياللة  Awآلفية  X. citri subsp. Citriومجييع سيالالت * Aأو X.
 fuscans subsp. aurantifoliiيف احليييياالت اليييييت يشييييتبه فياييييا بوجييييوة سييييالليت * Aو Awالشييييا تني آلفيييية
 -X. citri subsp. citriمثال حني تظار أعراض التقرح البكتريي للحمضييات عليى عيائلني هميا الليميون املكسييكي وليميون
"أليماو" الكبري األوراق  -جيب استخدا جمموعيت الباةئات كالهما
بروتوكول  Hartungوآخرين لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ()1993
الباةئتان هما:
( 2عكسية)5′-CAC GGG TGC AAA AAA TCT-3′ :
( 3تقدمية)5′-TGG TGT CGT CGC TTG TAT-3′ :
(50

يتم إعداة خلي ،تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف أنبوب معقم وهيو مكيون مين مياةة ةارئية لتفاعيل البيوليمرياز املتسلسيل
ميليموالر من ثالثي محض اهليدروكلوري على ةرجة محوضة 9؛  20ميكروموالر من كلوريد الصوةيو ؛  1يف املائة تريتون
X-100؛  0 1يف املائة جيالتني؛ 3ميكروموالر كلوريد املغنيسييو )  1ميكيرومرت مين كيل مين الباةئية  2والباةئية 0 2 3
ميكروموالر ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني و 1 25وحدة من بوليمرياز احلمض النووي تا تضاف عينية مين
احلمض النووي املستخرج حبجم  5ميكرولرتات إىل  45ميكرولرتا من خلي ،تفاعل البوليمرياز املتسلسل من أجيل التوصيل إىل
ما جمموعه  50ميكرولرتا لكل تفاعل وتتمثل روف التفاعل يف خطوة مسخ أولية على حرارة  95ةرجة مئوية ملدة ةقيقيتني
تلياييا  35ةورة علييى حييرارة  95ةرجيية مئوييية ملييدة  60ثانييية فييي 58ةرجيية مئوييية ملييدة  70ثانييية فييي 72ةرجيية مئوييية
ملدة  75ثانية وخطوة استطالة أخرية على حرارة  72ةرجة مئوية ملدة  10ةقائق أما حجم األمبليكون فيبلغ  222زوجياً مين
القواعد
بروتوكول  Cuberoو  )2002( Grahamلتفاعل البوليمرياز املتسلسل
الباةئتان هما:
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( J-pth1تقدمية)5′-CTT CAA CTC AAA CGCC GGA C-3′ :
( J-pth2عكسية)5′-CAT CGC GCT GTT CGG GAG-3′ :

يعد مزيج تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف أنبوب معقم وهو يتكون من ماةة ةارئة تا مركعيزة ميرة واحيدة و3ميكروميوالر مين
كلوريد املغنيسيو  1ميكرومرت لكل من بياةئيت J-pth1و J-pth2و 0 2ميكروميوالر مين كيل ةيوآسيينيوآليتيدو 1وحيدة مين
بوليمرياز احلمض النووي تا تتم إضافة عينة من احلمض النووي املستخرج حبجيم  2 5ميكيرولرت إىل  22 5ميكيرولرت مين
خلي ،تفاعل البوليمرياز املتسلسل من أجل التوصل إىل ما جمموعه  25ميكرولرتا عن كل رةة فعل أما روف التفاعل فعبيارة
عن خطوة أولية من املسخ على حرارة  94ةرجة مئوية ملدة  5ةقائق تلياا  40ةورة على حيرارة  93ةرجية مئويية مليدة 30
ثانية في 58ةرجة مئوية ملدة  30ثانية و 72ةرجة مئوية ملدة  45ثانية وخطيوة اسيتطالة ناائيية عليى حيرارة  72ةرجية
مئوية ملدة  10ةقائق أما حجم األمبليكون فيبلغ  198زوجاً من القواعد
كما مت تطوير تفاعيل البيوليمرياز املتسلسيل امليدمج وااللتقياط املنياعي والكشي بواسيطة قيياس األليوان ملنتجيات تفاعيل
البوليمرياز املتسلسل املدرج من أجل الرصد املباشر واحلساس آلفة  X. citri subsp. Citriيف النباتات ( Hartungوآخيرون
 )1993وقد أفيد عن استعراض للحساسية النسبية ملختل الربوتوكوالت والباةئات يف املسيتنبتات اخلالصية ومستخلصيات
الثمار ( Golmohammadiوآخرون )2007
 4-4-1-3تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني
بعد احلصول على احلميض النيووي مين امليواة النباتيية باسيتخدا الربوتوكيول اليذي سيبق وصيفه مين قبيل  Llopوآخيرين
( )1999يعاة استعالق املاةة املرتسبة يف 100ميكرولرت من املاء املعقم البالغ النقاء وختزيناا عليى حيرارة  20ةرجية مئويية
حت الصفر إىل أن تستخد
وقد مت تصميم جمموعة مين الباةئيات

 )5'-ACC GTC CCC TAC TTC AAC TCA A-3'( J-pth3و5'-( J-pth4
(5'-ATG CGC CCA GCC ( )J-Taqpth2

' )CGC ACC TCG AAC GAT TGC-3ومسبار تاكمان املوافق هلا
' )CAA CGC-3املوسو عند الطرف  ′5بي-6كربوكسيفلوريسثني وعند الطرف ′3برباعي ميثيلني ثنائي األمني بنياء عليى
سالسل جينة  pthوهي جينة رئيسية للقدرة املرضيية تسيتخد يف الدراسيات األخيرى حتدييدا لكشي سيالالت X. citri
Cubero( subsp. citriو )2005 Grahamوتشمل تل السالالت كال مين  X. citri subsp. citriو X. fuscans subsp.
 Aurantifoliiوالساللتني املعروفتني جلرثومة  X. citri subsp. Citriأي * Aو Awاملكتشفتني يف فلوريدا
جيري تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني عرب إضافة 2ميكرولرت من احلمض النووي النمو ج إىل خليي ،تفاعيل حيتيوي
ميكرولرتا من  QuantiMix Easy Kitالذي يضم  QuantiMix Easy Master Mixوكلورييد املغنيسييو ( 50ميليميوالر) 1
ميكرولرت من  10ميكروموالرات من الباةئة التقدمية ( )J-RTpth3و 1ميكرولرت من  10ميكروموالرات من الباةئة العكسية (J-
 )RTpth4و 0 5ميكرولرت من  10ميكروموالرات من مسبار تاكمان ( )J-Taqpth2والتوصل إىل حجم ناائي للتفاعل يبليغ 25
ميكرولرت ميع مياء مقطير معقعيم وقيد وُضيع الربوتوكيول اخلياص بتفاعيل البيوليمرياز املتسلسيل اآلنيي بواسيطة نظيا ABI
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 7 000PRISMلرصد التسلسل وقد أةت معدات أخرى إىل نتائج مماثلية (مارييا ليوبيز إبيالغ شخصيي  )2013تتمثيل
روف التضخيم للباةئات واملسبارات يف خطوة تفعيل أولية مدتاا  15ةقيقة على حرارة  95ةرجة مئوية تلياا  40ةورة مين
 15ثانية على حرارة  95ةرجة مئوية وةقيقة واحدة على حرارة  60ةرجة مئوية وميكن احلصول على عيدة كاملية لتفاعيل
البيوليمرياز املتسلسيل اآلنيي القيائم عليى هيذا الربوتوكيول تتضيمن خليطيا رئيسييا وأنزمييا مين Plant Print Diagnostics
()http://www.plantprint.net
يوفر تفاعل البيوليمرياز املتسلسيل اآلنيي خصوصيية مشياباة لباةئيات جينية  pthاملسيتخدمة يف الطريقية التقليديية لتفاعيل
البوليمرياز املتسلسل ( Cuberoو  )2002 2005 Grahamويكش بشكل موثوق حوالي  10وحدات مشكعلة ملستعمرات آفة
 X. citri subsp. citriمن خالل كلو األوراق املريضة ومن خالل حملول خمف للخاليا املزروعية ( Mavrodievaوآخيرون
 )2004وقد مت مقارنة هذه الطريقة مؤخرا مع تفاعل البوليمرياز العياةي وامليدمج ( Golmohammadiوآخيرون )2007
وأفيد عن أن حساسية الكش عن  X. citri subsp. citriيف كلو الثمار تبلغ  10وحدات مشكعلة ملستعمرات/ملل
 5-1-3تفسري نتائج كلّ من تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي واآلني
تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي
يعترب تفاعل البوليمرياز املتسلسل اخلاص باملمرض احملدة صاحلا فق ،إ ا مت استيفاء املعايري التالية:
 أن ينتج الشاهد اإلجيابي أمبليكونا لآلفة من احلجم الصحيح عد إنتاج أمبليكونات من احلجم الصحيح لآلفة يف الشاهد السليب لالستخراج والشاهد السليب للتضخيميف حال استخدم باةئات الشاهد الداخلي للحمض الرييب النووي  S16هي أيضاً فإن الشاهد السيليب (أي النسييج النبياتي
السليم) (يف حال استخد ) والشاهد اإلجيابي وكل من عينات االختبار سوف تنتج شريطةً تبلغ حوالي  1 6كيلوباز (يعتميد
حجم األمبليكون على أية من باةئات احلمض الرييب النووي  S16هي املسيتخدمة ( Weisbergوآخيرون  )1991وجتيدر
املالحظة بأن الشواهد اإلجيابية املصطنعة واخلاصة بالبالزميد لن تنتج شريطة حبجم  1 6كيلوباز ويفيد عجز العينيات عين
التضخم مع باةئات الشواهد الداخلية مثال أن استخراج احلمض النيووي مل يينجح أو أن محيض النيواة مل ييدرج يف خليي،
التفاعل أو أن املركعبات املثبطة لتفاعل البوليمرياز املتسلسل موجوةة يف احلمض النووي املستخرج أو أن احلمض النيووي قيد
فسد
وتعترب عينة ما إجيابيةً إ ا ما أنتج أمبليكوناً من احلجم الصحيح
تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني
يعترب تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني صحيحا فق ،يف حال مت استيفاء املعايري التالية:
 -أن ينتج الشاهد اإلجيابي منحنى للتضخم بواسطة الباةئات اخلاصة باملمرض احملدة
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 عد مشاهدة أي منحنى للتضخم (أي أن قيمة حيد اليدورة تبليغ  )40ميع الشياهد السيليب لالسيتخراج والشياهد السيليبللتضخم
ويف حال استخدم باةئات الشواهد الداخلية  COXهي أيضا فإن الشاهد السليب (يف حال استخدامه) والشياهد اإلجييابي
وكل من عينات االختبار جيب أن تنتج منحنى تضخم ويفيد عجز العينات عن إنتاج منحنى للتضخم مع باةئيات الشيواهد
الداخلية مثال أن استخراج احلمض النووي مل ينجح أو أن محض النواة مل يدرج يف خلي ،التفاعل أو أن املركعبيات املثبطية
لتفاعل البوليمرياز املتسلسل موجوةة يف احلمض النووي املستخرج أو أن احلمض النووي قد فسد
وسوف تعترب عينة ما إجيابية إ ا أنتج منحنى منو جيا للتضخم وجيب التحقق من قيمة حد الدورة يف كل خمتيرب ليدى
تنفيذ االختبار للمرة األوىل
 6-1-3الكشف بواسطة املقايسات البيولوجية
 1-6-1-3اختبار التطعيم يف األوراق املقصوصة على شكل أقراص
يف هذا االختبار مت تطعيم أنسجة أوراق احلمضيات املعرضة لإلصابة بآفية X. citri subsp. citriبعينيات مسيتخرجة مريضية
ومت حضناا ضمن الظروف املناسبة من أجل تكاثر البكترييا ومنو بثرات بدائية للمرض
تبدأ هذه املقايسة البيولوجية بتعقيم أطباق "إليزا" ملدة  15ةقيقة يف فرن ميكروي وملء جيوباا بي 200ميكرولرت من األجيار
بنسبة  1 5يف املائة يف ماء معقم ةاخل حجرة للتدفق الصفائحي على ةرجة حرارة الغرفة ختضع أوراق احلمضيات اليانعة
من فصيلة ( Citrus paradisi var. Duncanأي الليمون اهلندي) أو عوائل أخرى معرضة لآلفة مثل Citrus aurantifolia
(الليمون املكسيكي) أو ( Poncirustrifoliataالربتقيال ثالثيي األوراق) إىل تطايري سيطحاا مين اآلفيات مليدة ةقيقية واحيدة
بواسطة  1يف املائة من هيبوكلوري الصوةيو وجيب أن تكون األوراق متفتحية بالكاميل ولكين ال جييب أن تكيون ناضيجة
وقاسية تشط األوراق ثالث مرات باملاء املقطر املعقم ومن ثم جيف سطحاا يف حجرة التدفق الصفائحي على ةرجة حرارة
الغرفة توضع أقراص األوراق اليت يتم احلصول علياا بواسطة تثقيب األوراق (بعد تعقيماا بي 95يف املائية مين اإليثيانول)
مع سطحاا اجملاور للمحور على األجار املائي يف كل جيب من جيوب الطبق ويضاف مقدار  50ميكرولرتا مين كليو قرحية
احلمضيات املنقوعة ( 4جيوب مكررة لكل عينة من النبتة)
ويستخد مستعلق حيتيوي آفية  X. citri subsp. citriبكميية  105وحيدة مشيكعلة ملسيتعمرات/ملل مبثابية شياهد إجييابي
وحملول ملحي مبثابة شاهد سليب ( 4مرات لكل مناما) تغلق األطباق (بواسيطة البيارا فييلم ميثال) فيبليغ مسيتوى الرطوبية
النسبية تقريبا  100يف املائة ويتم حضناا على حرارة  28ةرجة مئوية ملدة  12يوما مع تعريضه اللضوء بشكل ةائيم والتأكيد
من تقد حالتاا بانتظا ويبدأ تقييم تكون البثور البدائية بيضاء الليون يف كيل مين أقيراص األوراق ابتيداء مين الييو الثاليث
باستخدا جمار جمسم وتقنيات لعزل اآلفة  X. citri subsp. citriحبسب الوص الوارة يف القسم  2-1-3وميكن إخضياع
األقراص اخلالية من األعراض ملزيد من التحليل من أجل كش وجوة بكترييا حيية عيرب عزهليا عليى وسي ،شيبه انتقيائي
( Verdierوآخيرون  )2008بعيد ميرور  12يوميا يف حيال كاني آفية  X. citri subsp. citriموجيوةة تكيون اخلالييا
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البكتريية قد تكاثرت على النسيج النباتي ويكون بالوسع عزهلا على الوس ،بأعداة أكرب وجتدر اإلشارة إىل أن هيذه املقايسية
البيولوجية هي طريقة تشخيص حمدةة جداً وحساسة ( 102وحدة مشكعلة ملستعمرات/ملل) ( Verdierوآخرون )2008
 2-6-1-3ختصيب األوراق املنفصلة
ميكييين أيضيييا ختصييييب آفييية  X. citri subsp. citriبشيييكل انتقيييائي يف األوراق املنفصيييلة اجملروحييية لفصييييلة
( C. paradisi var. Duncanالليميون اهلنيدي) أو غريهيا مين العوائيل الشيديدة احلساسيية لآلفية مثيل C. aurantifolia
(الليمون املكسيكي) أو ( P. trifoliateالربتقال ثالثي األوراق) تغسل األوراق الطرفية اليانعة املأخو ة من نبتيات مزروعية يف
الدفيئة ملدة  10ةقائق حت املاء اجلاري للصنبور ويطار سطحاا بواسطة هيبوكلوري الصوةيو بنسبة  1يف املائة لدقيقة
واحدة وتشط بادف تطاريها بشكل كامل بواسطة املاء املقطر املعقم جترح اجلاة السفلى لكل ورقة بطريقة معقمية عيرب
ثقباا بإبرة أو جترحياا عدة مرات حبركات خفيفة بواسطة مبضع وتوضع األوراق كاملة عليى أجيار بنسيبة  1يف املائية يف
ماء معقم ةاخل جيوب أطباق "إليزا" شرط أن يكون سطحاا األسفل موجاا إىل أعلى تضاف قطريات يرتاوح قدرها بيني 10
و 20ميكرولرتا مستخرجة من كلو قرحة احلمضيات املنقوعة إىل اجليراح تسيتخد الشيواهد اإلجيابيية والسيلبية اخلاصية
باملقايسة البيولوجية ألقراص األوراق وبعد فرتة  4أيا إىل  12يوما عليى حيرارة  25ةرجية مئويية يف حاضينة مضياءة ييتم
تقييم تكون البثور وميكن عزل  X. citri subsp. citriباستخراجاا من أية من البثور أو من أنسجة األوراق اجملروحة اخلالية
من األعراض حبسب ما هو موصوف أعاله (منظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوس)1998 ،
 2-3كشف اآلفة يف النباتات عدمية األعراض
ميكن كش آفة  X. citri subsp. Citriيف النباتات عدمية األعراض من خالل العزل والتخصيب على أوسياط شيبه انتقائيية
(أنظر أةناه) والتقنيات املصلية (الفلورة املناعية (القسم  ))3-1-3واالختبار اجلزيئي (القسم )4-1-3
ميكن لعزل آفة  X. citri subsp. Citriمن النبات عديم األعراض يف أوساط شبه انتقائية أن يتم عرب غسل عينة عن الورقة أو
الثمرة يف حملول مدروء بالببتون وتركيز املاةة الطافية ومن ثم طلياا على الوس Verdier( ،وآخرون  )2008وتشكل عشر
أوراق أو مثرة واحد عينةً
جيري خض العينات ملدة  20ةقيقة على ةرجة حرارة الغرفة ةاخل 50ملل من حملول مدروء بيالببتون (كلورييد الصيوةيو
8.5غم؛ ببتون 1غم؛ توين  250 20ميكرولرتا ماء مقطعر  1ليرت عليى ةرجية محوضية  )7.2أميا للعينيات باجلملية
فيمكن استخدا  100ورقة يف 200ملل من حملول مدروء بالببتون وجيري خض فراةى الثمرات ملدة  20ةقيقة عليى ةرجية
حرارة الغرفة ةاخل أكياس معقمة حتتوي  50ملل من احمللول املدروء بالببتون
ومن ثم خيضع املستعلق للطرة املركزي بسرعة  6000قوة ج ملدة  20ةقيقة فتحول املاةة الطافية خلارج الوعاء ويعاة اسيتعالق
املاةة املرتسبة يف 10ملل من حملول ملحي بنسبة  0.85يف املائة ومتسح عينات بكميات قامسية تامية ( 100ميكيرولرت) مين
حملول بنسبة  1:100و 1:1000لكل مستعلق  3مرات عليى وسي XOS ،شيبه االنتقيائي (مكيون مين السيكروز 20غيم
ببتون 2غم غلوتامات أحاةي الصوةيو 5غم نرتات الكلسيو 0.3غم؛ هيدروجني فوسفات البوتاسيو 2غيم؛ حدييد
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محض ايثيلني ثنائي أمني رباعي اخللي 1مغ؛ سيكلوهكسيمايد 100مغ؛ سيفالكسني 20مغ كازوغاميسني 20ميغ
بنفسجي املثيل 0.3 B2مغ بكتو أجار 17غم؛ ماء مقطر  1لرت عليى ةرجية محوضية  )1992 Monier( )7.0بعيد
احلضن على حرارة  28ةرجة مئوية ملدة ترتاوح بني  5و 6أيا يتم تقييم النمو فضال عن نوع املسيتعمرة وخصيائص شيكلاا
اخلارجي (القسم )2-1-3
 -4حتديد اآلفة
ينبغي لتحديد املستعمرات املفرتضة آلفة  X. citri subsp. citriأن يؤكد من خالل تقنيات عيدة ألن أنواعيا أخيرى مين آفية
 Xanthomonasمثييل  X. fuscans subsp. Aurantifoliiو X. alfalfae subsp. Citrumelonisميكيين أن تعييزل ميين
احلمضيات وتتضمن تل التقنيات باإلضيافة إىل مراقبية اخلصيائص املورفولوجيية عليى املسيتنبتات املغذيية االختبيارات
املصلية واالختبار اجلزيئي واملقايسة البيولوجية ألوراق النبتة املقصوصة عليى شيكل أقيراص صيغرية أو األوراق املنفصيلة
واختبار القدرة اإلمراضية
إن متطلبات احلد األةنى لتحديد املستنب اخلالص تتمثل يف النتيجة اإلجيابية بواسطة كل من التقنيات الثالث:
( )1تفاعل البوليمرياز املتسلسل الذي يستخد جمموعتني من الباةئات (القسم )1-4؛
( )2التقنية املصلية (الفلورة املناعية الشطرية املزةوجة لألجسا املضاةة (املشار إلياا فيميا يليي بتسيمية  )DAS-ELISAأو
"إليييييييييييييييييييييييييييييزا" غييييييييييييييييييييييييييييري املباشييييييييييييييييييييييييييييرة (األقسييييييييييييييييييييييييييييا 2-4
و 1-2-4و )2-2-4باستخدا أجسا مضاةة حمدةة أحاةية التنسيل؛
( )3اختبار القدرة اإلمراضية عرب تطعيم احلمضيات العوائيل السيتيفاء متطلبيات فرضييات كيوخ (القسيمان  3-4و)6-1-3
ميكن إجراء اختبارات إضافية (القسمان  4-4و )5-4من أجل التثب أكثر من خصائص الساللة املوجيوةة وجييب تضيمني
الشواهد اإلجيابية والسلبية يف االختبارات كافة
تص األقسا التالية التقنيات املوصى باا:
ميكن للمجموعات التالية من بني أخرى  -أن تقد سالالت مرجعية آلفة ( X. citri subsp. citriتيرة معيزوالت
 subsp. Citriاملوصى باا الستخداماا كشواهد إجيابية) :
 NCPPB 3234 -من اجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة ألمراض النبات خمترب العلو املركزي يور

X. citri

اململكة املتحدة

  CFPB 2911من اجملموعة الفرنسية للبكترييا املمرضة للنبات املعاد الوط للبحوث الزراعيية أجنييه فرنسيا (هيذهساللة * Aلي)X. citri subsp. citri
  ICMP 24مين اجملموعية الدوليية للكائنيات املاجريية للنبيات Zealand Ltdأوكالند نيوزيلندا

Landcare Research (Manaaki Whenua) New

  ATTC 49118من جمموعة األنواع املستنبتة األمريكية ماناساس فريجينيا الواليات املتحدة األمريكيةاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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  IBSBF 1594من جمموعة املعاد البيوليوجي للبكتريييا املسيتنبتة املمرضية للنبيات املركيز االختبياري املركيزي للمعايدالبيولوجي  -خمترب العلو للبكترييا النباتية كامبيناس الربازيل
ميكن التأكد من أصالة السالالت فق ،إ ا مت احلصول علياا مباشرة من اجملموعات املستنبتة
 1-4الطرق القائمة على تفاعل البوليمرياز املتسلسل
باإلضافة إىل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسل املوصوف يف القسم  3-4-1-3من املستحسن التأكد من حتديد املسيتنب
اخلالص للسالالت املشتبه باا و ل عرب استخدا جمموعتني خمتلفيتني مين الباةئيات ينبغيي أن تكيون اجملموعية األوىل
مكونيية ميين البياةئتني  J-pth1/J-pth2أو  Cubero( J-Rxg/-Rxc2و )2002 Grahamواجملموعيية األخييرى ميين البيياةئتني
 Coletto-Filho( Xac01/Xac02وآخرون  )2005أو  Park( XACF/XACRوآخرون ( )2006اجلدول  )1وهذا بسيبب
نتائج البحوث اليت تفييد أن معظيم أزواج الباةئيات املنشيورة تفتقير إىل اخلصوصيية ( Delcourtوآخيرون  )2013وميكين
التثب من حتديد اآلفة عرب سَلسَلة األمبليكونات الناجتة عن تفاعل البوليمرياز املتسلسيل ومقارنية سالسيلاا ميع تلي الييت
ختص سالالت  X. citri subsp. citriاملوةعة لدى قاعدة بيانات بن اجلينات التابع للمركز الوط ملعلوميات التكنولوجييا
البيولوجية
وقد توصل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسلل للل Cuberoو )2002( Grahamإىل باةئيات ملنياطق الفاصيل اليداخلي
املستنسخ للحمضني الريبيني النووين  S16و S23اخلاصة بآفة  X. citri subsp. citriوأتاح الفيوارق يف سالسيل الفاصيل
الداخلي املستنسخ تصميم باةئتني حمدةتني آلفة  X. citri subsp. citriوتكشي هاتيان الباةئتيان السياللتني الشيا تني *A
و Cubero( Awو )2002 Grahamوالباةئتان هما:
5′-GCGTTGAGGCTGAGACATG-3′ :J-Rxg
5′-CAAGTTGCCTCGGAGCTATC-3′ :J-RXc2
و1.5

يُنفعذ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف خالئ ،للتفاعل بكمية  25ميكرولرت حتتوي ةارئة تا املركزة مقدار ضيع واحيد
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو  0.04ميكروموالرمن باةئة  0.04 J-RXgميكروموالر من باةئة  0.2 J-RXc2ميكروميوالر
لكل  dNTPو 1وحدة مين بيوليمرياز احلميض النيووي تيا إن يروف تضيخيم تفاعيل البيوليمرياز املتسلسيل هيي نفسياا
املستخدمة مع باةئيت  pthAحبسب ما يرة يف القسم 3-4-1-3
وقد توصل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسل لل Coletta-Fihoوآخرين ( )2006إىل وضع باةئتني بناء على جمموعية
جينة  rpfوالباةئتان هما:
5′-CGCCATCCCCACCACCACCACGAC-3′ :Xac01
5′-AACCGCTCAATGCCATCCACTTCA-3′. :Xac02
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و2.0

ينفذ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف خالئ ،للتفاعل بكمية 25ميكرولرت حتتيوي عليى ةارئية تيا املركيزة ميرة واحيدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو  0.36ميكروموالر لكل باةئة  0 25ميكروموالر لكل  dNTPو 1وحيدة لبيوليمرياز احلميض
النووي تا تتمثل روف تضخم تفاعل البوليمرياز املتسلسل خبطوة مسخ أولية على حرارة  94ةرجة مئويية مليدة  3ةقيائق
تلياا  36ةورة على حرارة  94ةرجة مئوية ملدة  45ثانيية و 60ةرجية مئويية مليدة  45ثانيية و 72ةرجية مئويية مليدة 45
ثانية وخطوة استطالة ناائية على حرارة  72ةرجة مئوية ملدة  5ةقائق أما حجم األمبليكون فاو  582زوجا من القواعد
طوّر بروتوكول  Parkوآخرين لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ( )2006باةئتني بناء على تتابع جينية
فاما:

hrpW

أميا الباةئتيان

5′- CGTCGCAATACGATTGGAAC-3′ :XACF
.CGGAGGCATTGTCGAAGGAA-3′ :XACR
و1 5

يتم تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف  25ميكرولرتاً من خالئ ،التفاعل اليت حتتوي مياةة ةارئية تيا مركيزة ميرة واحيدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو و 0 10ميكروموالر من كيل مين البياةئتني و 0 25ميليميوالر مين كيل فوسيفات النيوكليتييد
املنقوص األكسجني وجيالتني بنسبة  0 01يف املائة ووحدتني من بوليمرياز احلميض النيووي تيا وتتمثيل يروف تضيخيم
تفاعل البوليمرياز املتسلسل مبسخ أولي على حرارة  94ةرجة مئوية ملدة  5ةقيائق تليايا  30ةورة عليى حيرارة  94ةرجية
مئوية ملدة  15ثانية ثم  60ةرجة مئوية ملدة  30ثانية و 72ةرجة مئوية ملدة  30ثانية وخطوة استطالة ناائية على حرارة
 72ةرجة مئوية ملدة سبع ةقائق أما حجم األمبليكون فيبلغ  561زوجاً من القواعد
اجلدول  -1ملخص األساليب القائمة على تفاعل البوليمرياز املتسلسل املوصوفة يف بروتوكول التشخيص هذا
بيانات اخلصوصية مأخو ة من  Delcourtوآخرين (*)2013تشري عملية الكش غري احملدةة إىل النسيبة املئويية مين آفيات
 Xanthomonadsوالفطور الرمامة اليت ثبت إصابتاا يف االختبار ** مل تثب إصابتاا بسالالت الفطور الرمامة
املرجع

زوج البادئات
/32

Hartung

J-pth1/J-pth2

J-Rxg/J-Rxc2

Cubero
وGraham
)(2002
Cubero
وGraham
)(2002
Coletto-Filho

XACF/XACR

)(2005
 Parkوآخرون
)(2006

وآخرون )(1993

كشف غري حمدد

حدود الكشف يف املواد
النباتية
 102وحدات مشكلة
ملستعمرات/ملل

حجم األمبليكون
(زوج قواعد)
224

كشف ساللة

51

4

 10وحدات مشكلة
ملستعمرات/ملل

179

السالالت كافة

30

582

السالالت كافة

16

 104وحدات مشكلة
ملستعمرات/ملل
 104وحدات مشكلة
ملستعمرات/ملل

561

السالالت كافة

**6

غريمعروف

*

X. citri subsp. citri

()%

ال يكش سالالت وكافة
سالالت Aw

17

*A

Xac01/Xac02
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 2-4الكشف املصلي
باإلضافة إىل بروتوكول الفلورة املناعية املوصوف يف القسيم  3-1-3يستحسين اسيتخدا مضياةات أجسيا خمتلفية مين أجيل
حتديد املستنبتات اخلالصة وميكن استخدا طريقة  DAS-ELISAأو "إليزا" غري املباشرة أيضا كاختبارين مصيليني بيديلني
لتحديد املستنبتات اخلالصة
DAS-ELISA 1-2-4

بالنسبة إىل اختبار  DAS-ELISAتطلى أطباق ميكروتيرت بي 100ميكرولرت/جيب من حمليول ميدروء بالكربونيات (كربونيات
الصوةيو 1 59غم؛ بيكربونات الصوةيو 2 93غم؛ آزيد الصوةيو 0 2غم؛ ماء مقطعر  1لرت؛ على ةرجة محوضة )9 6
حيتوي غلوبولينات مناعية مضاةة آلفة  X. citri subsp. citriمذوبة بالشكل املناسيب وحتضين طيلية اللييل عليى حيرارة 4
ةرجات مئوية بعد غسل األطباق  3مرات بواسطة خلي ،من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات-التوين (كلورييد الصيوةيو
8غم؛ فوسفات أحاةي البوتاسيو 0 2غم؛ 2 9 Na2HPO4·12H2Oغم؛ كلوريد البوتاسييو 0 2غيم؛ آزييد الصيوةيو
0 2غم؛ التوين 0 25 20ملل؛ ماء مقطر  1لرت؛ على ةرجة محوضة  )7 4تضاف عينة اختبيار أو شياهد سيليب (مياةة
نباتية سليمة) أو شاهد إجيابي (سياللة مرجعيية آلفية ( )X. citri subsp. citriبقيدر  200ميكرولرت/جييب) ييتم حتضيني
األطباق ملدة ساعتني على حرارة  37ةرجة مئوية وبعد الغسل يضاف الغلوبولني املناعي املضاة لآلفية X. citrisubsp. Citri
املقييرتن بالفوسييفاتاز القلييوي املييذوب بالشييكل املناسييب يف خلييي ،احمللييول امللحييي املييدروء بالفوسييفات-التييوين (بقييدر 200
ميكرولرت/جيب) وحتضن األطباق ملدة ساعتني على حرارة  37ةرجة مئوية بعد الغسيل يضياف حمليول أساسيي مين ميدروء
بفوسفات البارا-نيرتوفينيل ( 1مغ/ملل) ( 200ميكرولرت/جيب) وحتضن األطباق ملدة ترتاوح بني  30و 60ةقيقة على ةرجية
حرارة الغرفة وتقاس االمتصاصات باستخدا مقياس للطي الضوئي جماز بفلرت  405نانومرت ويتمثل معيار حتدييد إصيابة
العينة باآلفة يف كون قيمة الكثافة البصرية تفوق مرتني قيمة شاهد املاةة النباتية السليمة ويبلغ حد الكش يف طريقة DAS-
 105-104ELISAوحدات مشيكلة ملسيتعمرات/ملل ( Civeroloو )1982 Fanال ينصيح بايذه الطريقية للكشي املباشير
للجرثومة يف األنسجة النباتية
هنا أجسا مضاةة أحاةية التنسيل متاحة لطريقة "إليزا" ولكين يستحسين اسيتخداماا فقي ،لتحدييد املسيتنبتات اخلالصية
بسبب تدني قابلية كشيفاا يف النسييج النبياتي وهنيا جمموعيات أةوات جتاريية لكشي  X. citri subsp. citriبواسيطة
"إليزا" متاحة جتاريا (مثال من  )Agdia, Incبالنسبة إىل البيانات املتعلقة باخلصائص راجع املعلوميات الفنيية املقدمية مين
قبل الشركة املصنعة يعيرف عين بعيض مضياةات األجسيا أحاةيية التنسييل أنايا تتفاعيل بشيكل متبياةل ميع آفيات X.
 axonopodis pv. phaseoliو X. campestris pv. ZinniaوX. alfalfae subsp. Citrumelonis
وXanthomonashortorum pv. pelargonii؛ غييري أنييه ميين غييري احملتمييل لتل ي الباثوفييارات أن تكييون موجييوةة علييى
احلمضيات
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 2-2-4اختبار "إليزا" غري املباشر
ميكن استخدا اختبار "إليزا" غري املباشر مع األجسا املضاةة أحاةية التنسيل اليت وصفاا  Alvarezوآخيرون ( )1991مين
أجل حتديد املستنبتات وهنا جمموعات أةوات جتارية لكش  X. citri subsp. citriبواسطة "إليزا" متاحة جتاريا (مثال
من  )Agdia, Incمن الناحيية النظريية ميكين لكيل سيالالت  X. citri subsp. citriأن حتيدة ولكين أفييد عين أن بعيض
السالالت املميزة من ناحية الشكل الظاهري واليت مت عزهلا يف جنوب-غرب آسيا ال تتفاعل مع األجسيا املضياةة أحاةيية
التنسيل املتاحة ( Vernièreوآخرون )1998
ختضع مستعلقات املستنبتات اخلالصة للطرة املركزي بسرعة تضاهي تقريبا  10000قوة ج ملدة ةقيقيتني وييتم اليتخلص مين
املاةة الطافية ويضاف مل واحد من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات املركعز مرة واحدة ويعاة استعالق اخلاليا عيرب وضيعاا
يف اآللة الدوامة تكرر العملية مرتني أخريني وبعد عملية الغسل الثالثة يعاة استعالق اخلاليا يف ماةة ةارئة تستخد للطالء
ويعدل الرتكيز البكتريي من ناحية القياس الضوئي حتى  0 01600ةرجية كثافية بصيرية (تقريبيا  107 × 2 5وحيدة مشيكعلة
ملستعمرات/مل) توضع أجزاء قامسة تامية مين العينيات عليى أطبياق ميكيروتيرت (مبعيدل جييبني لكيل عينية ومقيدار 100
ميكرولرت/جيب) ينبغي تضمني شاهد إجيابي (زرع مرجعي أو عينة يزوةها املصينع) وشياهد ةارئ سيليب ميع بكيتري آخير
حتضن األطباق خالل الليل على حرارة  37ةرجة مئوية إىل أن تصبح جافة ويضاف حملول معوق ( 5يف املائة مين مسيحوق
احلليب اجملف اخلالي من الدسم يف احمللول امللحي املدروء بالفوسفات) ( 200ميكرولرت/جيب) حتضين األطبياق مليدة 30
ةقيقة على ةرجة حرارة الغرفة ومن ثم تغسل مرتني مبزيج من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات العياةي الرتكييز والتيوين
يضاف جسم مضاة أولي مناسب الذوبان إىل مسحوق احلليب اجملف بنسبة  2 5يف املائة يف خلي ،احملليول امللحيي امليدروء
بالفوسفات-التوين ( 100ميكرولرت/جيب) وحتضن األطباق ملدة ساعة واحدة على ةرجة حرارة الغرفة ومن ثم تغسل مخيس
مرات مبزيج من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات العاةي الرتكيز والتوين ويضاف أنزيم مقرتن مناسب الذوبان إىل مسحوق
احلليييب اجملفيي بنسييبة  2 5يف املائيية مبييزيج ميين احمللييول امللحييي املييدروء بالفوسييفات العيياةي الرتكيييز والتييوين
( 100ميكرولرت/جيب) حتضن األطباق ملدة ساعة واحدة على ةرجة حرارة الغرفة ومن ثم تغسيل مخيس ميرات مبيزيج مين
احمللول امللحي املدروء بالفوسفات املركعز مرة واحدة يضاف حملول أساسي معد حديثا حيتوي 1مغ/ملل من فوسفات بيارا-
نيرتوفنيل إىل حملول مدروء بثاني أمني اإليثانول (ةرجة احلموضة  100( )9 8ميكرولرت/جييب) حتضين األطبياق بيني 30
و 60ةقيقة على ةرجة حرارة الغرفة تقاس الكثافة البصرية بواسطة مقياس طيي الضيوء امليزوة بفليرت  405نيانومرت وييتم
حتديد العينات اإلجيابية كما جيري يف طريقة DAS-ELISA
 3-4اختبار القدرة اإلمراضية
ينبغييي حتديييد  X. citri subsp. citriميين حيييث قييدرتاا علييى اإلمييراض ضييمن جمموعيية ميين العوائييل املرجعييية
مثيل ( C. paradisi var. Duncanالليميون اهلنيدي) و( Citrus sinensisبرتقيال فالنسييا احلليو) أو C. aurantiifolia
(الليمون املكسيكي) لتأكيد التشخيص
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إن املقايسات على األوراق من خالل اخلرق حبقنة مزوةة بإبرة أو بدوناا على أنواع عوائل احلمضيات القابلة لإلصابة تتيح
الداللة على القدرة اإلمراضية للمستعمرات البكتريية تفضل األوراق غري الناضجة املتفتحة بنسبة  50إىل  70يف املائية بسيبب
ارتفيياع قابليتاييا لإلصييابة تنشييأ التقرحييات بعييد مييرور  7إىل  14يومييا علييى تطعيييم األوراق السييليمة أو األوراق املنفصييلة
( Francisوآخرون 2010؛  )1971 Koizumiبعد احلضن على حرارة  25ةرجة مئوية يف بيئة عاليية الرطوبية مع تلي
املقايسات ميكن أن مييز بساولةتفاعل  X. citri subsp. Citriالتآكلي الشبيه باجلسأة يعاة استعالق البكترييا اليت تنميو يف
وس ،سائل أو املستعمرات من طبق أجار حديث االستخدا يف ماء مقطر معقم ويتم تعيديل الرتكييز ميا بيني  106و 108مين
أجل تطعيم العوائل باا وينبغي ةائما إةراج شواهد سلبية وإجيابية وعلى النباتيات املطعمية بسياللة الشياهد اإلجييابي أن
تبقى منفصلة عن نباتات االختبار
 4-4الوصف واخلصائص الكيميائية احليوية
إن  X. citri subsp. citriآفة سلبية الغرا ومستقيمة وعصوية الشكل ويبلغ مقاساا  0 75-0 5 × 2 0-1 5ميكرومرت وهي
قاةرة عليى احلركية بواسيطة زائيدة قطبيية واحيدة شيبياة بالسيوط وهيي تشيرت يف العدييد مين اخلصيائص الفسييولوجية
والكيميائية احليوية مع أعضياء آخيرين مين فئية  Xanthomonasإنايا كيميائيية وعضيوية التغذيية وهوائيية بشيكل مليز
وتستقلب الغلوكوز باألكسدة الصباغ األصفر هو الي xanthomonadinوترة بعض اخلصائص الكيميائية احليوية اليت تعيرف
عن  X. citri subsp. citriيف اجلدول 2
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Xanthomonas citri subsp. citri

االختبار

النتيجة

كاتاالز

+

أوكسيداز

– أو ضعي

خفض النيرتات

–

التحليل املائي لي:
النشاء

+

الكازيني

+

توين 80

+

إيسكولني

+

تسييل اجليالتني

+

تسييل هال البكتات

+

استخدا األسباراجني

–

يتطلب النمو:
ميثيونني

+

سيستيني

+

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

–

 5-4التحديد اجلزيئي
مت حتديييد مالمييح آفييات احلمضيييات علييى املسييتوى اجلزيئييي مبييا فياييا آفيية  X. citri subsp. citriواعتييرب صيين
 Xanthomonasعامة بأنه يتسم بطرق سريعة وةقيقة إلعاةة تصنيفه وحتديده وتشمل اإلجراءات اليتاجني بيني األمحياض
النووية ( Vauterinوآخيرون  )1995وأخيذ بصيمات اجلينيو ( Hartungوآخيرون 1987؛  Lazoوآخيرون )1987
وحتليل السالسل متعدةة املواقع ( Youngوآخرون  )2008و Cubero( rep-PCRو)2004 2002 Graham
 1-5-4حتليل السالسل متعددة املواقع
استخد ناج حتليل السالسل متعدةة املواقع من أجل التحديد اخلياص آلفية  Almeida( X. citri subsp. Citriوآخيرون
2010؛  Bui Thi Ngocوآخرون 2010؛  Youngوآخرون  )2008يتم تضخيم جينات تدبري شؤون الرتكيب الوراثي
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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بواسطة الباةئات وبناء على روف تفاعل البوليمرياز املتسلسل اليت وصيفاا كيل مين  Almeidaوآخيرين ( )2010و
Thi Ngocوآخرين ( )2010و Youngوآخرين ( )2008تقو هذه الطريقة على سلسلة مواقع متعدةة (عاةة ما تكون أربيع
إىل مثاني جينات لتدبري شؤون الرتكيب الوراثي) وتتم مقارنة تل السالسل مع السالسيل املرجعيية لصين Xanthomonas
املييييوةع لييييدى قاعييييدات بيانييييات النيكليوتيييييدات؛ مييييثال قاعييييدة البيانييييات املشييييرتكة مليكروبييييات النبييييات
( Almeida( )http://genome.ppws.vt.edu/cgi-bin/MLST/home.plوآخرون  )2010و MLVAbankللتنمي ،اجلي
للميكروبات ()https://bioinfo-prod.mpl.ird.fr/MLVA_bank/Genotyping/
Bui

 2-5-4أخذ البصمات بطريقة Rep-PCR

ميكن ألخذ البصمات بطريقة  Rep-PCRعرب استخدا الباةئات املصممة بنياء عليى عناصير بالندروميية الجينيية متكيررة –
تسلسالت التوافيق اجليي املتكيرر البكيتريي املعيوي وعنصير  Louws( BOXوآخيرون  – )1994أن يسيتعمل للتحدييد
ولتوصي اخلصائص ضمن الظروف احملدةة لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ( Cuberoو)2002 Graham
بالوسع استخراج احلمض النووي من املسيتعلقات البكترييية (االمتصياص عليى مسيتوى  600نيانومرت مين  0 2إىل  )0 5يف
خطوة واحدة مع كحول إيزو أميل كلوروفور فينول املرتسبة يف اإليثانول واملستعلقة من جديد يف املاء الفيائق النقياء خييزن
احلمض النووي على حرارة  20حت الصفر حتى استعماله وميكن أيضا اتباع إجراءات استخراج احلمض النووي املوصيوفة
يف القسم 2-4-1-3
و6

يتم تفاعل البوليمرياز املتسلسل  BOXيف خالئ ،للتفاعل مبقدار  25ميكيرولرتا حتتيوي ةارئية تيا مركيزة ميرة واحيدة
ميليموالرات من كلوريد املغنيسيو  2 4ميكيرومرت مين باةئية )′-CTACG-GCAAGGCGACGCTGCAG-3′5( BOX1R
( Louwsوآخرون  0 2 )1994ميكرومرت من كل  2 dNTPوحدة بوليمرياز احلميض النيووي تيا و 5ميكيرولرتات مين
احلمض النووي املستخرج من سالالت  Xanthomonadوتتمثل روف التفاعل خبطوة مسخ أوليية عليى حيرارة  94ةرجية
مئوية ملدة  5ةقائق تلياا  40ةورة على حرارة  94ةرجة مئوية ملدة  30ثانية و 48ةرجة مئوية ملدة  30ثانيية و 72ةرجية
مئوية ملدة ةقيقة واحدة وخطوة ناائية على حرارة  72ةرجية مئويية مليدة  10ةقيائق حتليل منتجيات تفاعيل البيوليمرياز
املتسلسل يف هيال األجياروز بنسيبة  3يف املائية يف ةارئية مين ثالثيي أسييتات محيض اإليثيلينيديامني ربياعي اخلليي (40
ميليموالرا/لرت من ثالثي األسيتات؛ 1ميليموالر/لرت محض اإليثيلينديامني رباعي اخللي ؛ ةرجة احلموضة  )8 0ملدة ساعتني
بقوة  110فولتات وتصبغ بربوميد اإلثيديو
و3

يتم تفاعل البوليمرياز املتسلسل  ERICيف خالئ ،للتفاعل مبقدار  25ميكرولرتا حتتيوي ةارئية تيا مركيزة ميرة واحيدة
ميليموالرات من كلوريد املغنيسيو  1 2ميكرومرت من باةئة )′-ATGTAAGCTCCT-GGGGATTCAC-3′5( ERIC1R
و Louws( )′-AAGTAAGTGACT-GGGGTGAGCG-3′5( ERIC2وآخيييرون  0 2 )1994ميكيييرومرت مييين كيييل
 2 dNTPوحييدة بييوليمرياز احلمييض النييووي تييا و 5ميكييرولرتات ميين احلمييض النييووي املسييتخرج ميين سييالالت
 Xanthomonadأما روف التفاعل فاي نفساا املسجلة لتفاعل البوليمرياز املتسلسل  BOXوتظاير منتجيات التفاعيل يف
هذه احلالة كما منتجات تفاعل BOX
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ميكن مقارنة البصمات (األمناط احملدةة املعامل) وحتليلاا إلجياة أوجه الشبه بالعني اجملرةة ولكن ميكن لألمنياط أن تتحيول
أيضا إىل أمناط ناتئة وسالالت مقارنة عرب استخدا برجمية معلوماتية مثل ( BioNumericsللرياضيات التطبيقيية) وعليى
حتديد اآلفة أن يرتكز على الشبه مع أمناط سالالت الشاهد (املرجعي) (القسم )4
ترة خط ،الكش آفة  Xanthomonas citri subsp. citriوحتديدها على املواة النباتية احلاملة لألعراض وعدمية األعيراض
يف الشكلني  5و 6تباعا
 -5السجالت
ينبغي االحتفا بالسجالت والرباهني حسب ما هو مبني يف املعيار الدولي رقم  27يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
ويف احلاالت اليت قد تتأثر باا أطراف متعاقدة أخرى سلبا بنتائج التشخيص يستحسن االحتفا بالعينة األصيلية (وومسايا
لتيسري تتبعاا) ومستنب (ات) اآلفة والعينات احملفو ة أو املثب أو مواة االختبارات (مثل صيور أنيواع اجليل ونسيخة
مطبوعة لنتائج "إليزا" وأمبليكونات تفاعل البوليمرياز املتسلسل) لسنة واحدة على األقل ال سيما يف حاالت عيد االمتثيال
(املعيار الدولي رقم 13خطوط توجياية لإلبالغ عن حاالت عد التقيد شروط الصيحة النباتيية واإلجيراءات الطارئية) وحييث

تكتش اآلفات للمرة األوىل يف بلد معني أو منطقة معينة

 -6نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية
General Direction of Agricultural Services, Biological Laboratories Department, Av. Millán 4703, CP
12900, Montevideo, Uruguay (Enrique F. Verdier; e-mail: emvermar@adinet.com.uy; tel.:
+59823043992).
Centro de Protección Vegetal y Biotecnología, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA),
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وميكن تقديم طلب إلعاةة النظر يف بروتوكيول التشيخيص مين قبيل املنظميات القطريية اخلاصية بوقايية النباتيات واملنظميات
اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجازة التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية من خالل أمانة االتفاقيية الدوليية لوقايية النباتيات
( )ippc@fao.orgاليت ستقو بدورها بإحالتاا إىل الفريق الف املع بوضع بروتوكوالت التشخيص
 -7شكر وتقدير
حييرر املسييوةة األوىل هلييذا الربوتوكييول السيييد  E.F. Verdierميين املديرييية العاميية للخييدمات الزراعييية ةائييرة املختييربات
البيولوجية أوروغواي (أنظر القسم  6لالطالع على التفاصيل) ونقحتاا السيدة ر النفرانكي خمترب آفات وأمراض النبات
الشييعبة الوطنييية لصييحة األغذييية الزراعييية وجوةتاييا  SENASAجيياةة  CP 11071001Ing. Huergoبييوينس
آيييييرس األرجنييييتني (ريتييييا النفرانكييييي الربيييييد اإللكرتونييييي ritalanfranchi@hotmail.com :رقييييم اهلييييات :
)118int +541143621177؛ السييييييد إة سييييييفريولو وزارة الزراعييييية األمريكيييييية الوالييييييات املتحيييييدة (الربييييييد
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 معاد فالنسييا للبحيوث الزراعيية إسيبانيا (أنظير القسيمM.M. López ) والسيدةemciv@comcast.net:اإللكرتوني
لالطالع على التفاصيل) باإلضافة إىل ل شار السييد ج كيوبريو مين املعايد اليوط للبحيوث والتكنولوجييا يف جميال
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 -9األشكال

الشكل  -1األعراض النمو جية لقرحة احلمضيات على أغصان الليمون اهلندي ( )Citrus paradisiوسيقانه ومثرته

الشكل -2غصني حيمل أعراض قرحة احلمضيات :تقرحات مبكرة على الليمون اهلندي ()Citrusparadise
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الشكل -3أعراض قرحة احلمضيات على مثرة الربتقال احللو (( )Citrussinensisاليسار) والليمون اهلندي
(( )Citrusparadisiوس ،وميني)

الشكل -4أعراض قرحة احلمضيات على ورقة الليمون ( )Citruslimonوقد تفاقم جراء اجلراح النامجة عن نقابة أوراق
احلمضيات
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املواد النباتية احلاملة لألعراض
القسم

/DASالفلورة)ELISA
(القسم 3-1-3

املناعية

1-1-3

تفاعل البوليمرياز املتسلسل

وس ،العزل

(القسم )4-1-3

(القسم )2-1-3

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

كل/بعض االختبارات إجيابية النتيجة

كل االختبارات سلبية النتيجة

العزل املباشر

(القسم )2-1-3

املستعمرات ات املورفولوجيا النمو جية
(القسم )2-1-3
نعم

اختبارات حتديد وجوة اجلرثومة
(القسم)4

X. citri subsp. citri
لم يحدد وجودها

ال

النتائج اإلجيابية لتفاعل البوليمرياز املتسلسل بواسطة جمموعتني من أزواج
الباةئات واختبار مصلي يستعني مبضاةات أجسا حمدةة أحاةية التنسيل
(القسم  )2-4يتبعاا اختبار للقدرة اإلمراضية وميكن القيا باختبارات
أخرى مثل حتليل السلسالت متعدةة املواضع – أنظر القسم 5-4

إيجابي
تم تحديد وجود
X. citri subsp. citri

نعم

الشكل  -5نظا كش وحتديد  Xanthomonascitrisubsp.citriعلى املواة النباتية احلاملة لألعراض
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املواد النباتية اخلالية من األعراض

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

فحص واحد إجيابي على

كل االختبارات سلبية النتيجة

األقل

العزل

املباشر (القسم )2-1-3

X. citri subsp. citri
لم يحدد وجودها

ال

املستعمرات ات املورفولوجيا النمو جية
(القسم )2-1-3

عدم تأكيد وجود
X. citri subsp. citri

ال

نعم

اختبارات حتديد وجوة اآلفة
(القسم )4
النتائج اإلجيابية لتفاعل البوليمرياز املتسلسل بواسطة جمموعتني من أزواج
الباةئات واختبار مصلي يستعني مبضاةات أجسا حمدةة أحاةية التنسيل
(القسم  )2-4يتبعاا اختبار للقدرة اإلمراضية وميكن القيا باختبارات
أخرى مثل حتليل السلسالت متعدةة املواضع – أنظر القسم 5-4

إيجابي
تم تحديد وجود
X. citri subsp. citri

نعم

الشكل  -6نظا لكش وحتديد  Xanthomonas citri subsp.citriعلى املواة النباتية احلاملة لألعراض
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تاريخ املطبوع
هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار

تاريخ هذا املطبوع متصل بالنسخة الصاةرة باللغة العربية فق ،وللحصول على حملة تارخيية شاملة يرجى اإلطالع على النسخة الصاةرة باللغة اإلنكليزية للمعيار

 11-2004أضاف اللجنة التوجياية موضوع  )2011-2004( Xanthomonas axonopodis pv. Citriإىل برنامج العمل
أضاف الدورة األوىل للايئة ( )2006موضوع )2011-2004( Xanthomonasaxonopodis pv. Citriحت موضوع :البكترييا [أض رقم املوضوع]
 11-2012راجع فريق اخلرباء املع بربوتوكوالت التشخيص مشروع الربوتوكول املعدل
 04-2013وافق اللجنة التوجياية على املشروع إلحالته إىل مشاورة األعضاء عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_May_12_2013
 07-2013مشاورة األعضاء
 02-2014نقحه فريق اخلرباء املع بربوتوكوالت التشخيص ورفعه إىل اللجنة التوجياية للموافقة عليه واعتماةه ()eTPDP_Feb_02_2014
 04-2014رفع إىل اللجنة التوجياية لتوافق على اعتماةه عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_May_16_2014
 04-2014وافق اللجنة التوجياية على فرتة اإلخطار  45يوما عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_Nov_03_2014
 07-2014اعتمدت اللجنة التوجياية بروتوكول التشخيص نيابة عن اهليئة (مل تتلق أي اعرتاضات رمسية)
 04-2016اخدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف ةورتاا ( )11علما بالتعديالت التحريرية املقرتحة من قبل جمموعة مراجعة اللغة العربية
املعيار الدولي  :27:2006امللحق  )2014( Xanthomonas citri subsp. citri :6روما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الفاو
 12 -2016قام أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة و اةراج التعديالت احلربية طبقاً إلجيراءات ابطيال املعيايري املعتميدة مين هيئية تيدابري
الصحة النباتية – الدورة )2015( 10
آخر حتديث لتاريخ املطبوع04 -2017 :
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

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 :
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