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 معلومات عن اآلفة -1
 

العامالل المسالبال الرالفرار خالالل بحالثهم عالن  الفيتوبالزما مكتشفي( أول 1967) .Doi et al كان 
 النجميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.

ي  بسالالالبال تشالالالابهها المورفولالالالوجي  بأشالالالبال المفاالالالورات ،ةوحيالالالدل الخلي الالال تلالالالل الكائنالالالات وقالالالد يالالالم 
 بسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالحيوانيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وال بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمفاورات

 الفيتوبالزمالاأنالواع . وتعتبر (Ishiie et al., 1967) تتراييكلين من نوع الحيوية اتلمضاد  با رهاشدل تأث  
وهالالي متعالالددل  خلويالالة،ال انجالالدرال التالالي تخلالالو مالالن بدائيالالة النالالو الجباريالالة اإلنباتيالالة الممرضالالات ال مالالن

 األشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكال ويتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراو  متويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  قارهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 الفيتوبالزمالاعوائلها النباتيالة. وتمتالاز لحاء خاليا الغربالية لتعيش في ال . وهينانومتر 800و 200بين 

جينومالالات رالالغيرل  ا  نسالالبي   وهالالي-كيلالالو قاعالالدل  1 500إلالالى  550حجمهالالا مالالن حالالوالي يتالالراو   بجينومالالات
 -ألخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  االنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو   مقارنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ببالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدائيات

 ,.Bai et al؛ Davis et al., 2005؛ Marcone et al., 1999) تفتقر إلى عالدل واالائف للتصالنيع الحيالوي وهي

 .(Oshima et al., 2013 ؛2006
 

مالن العوائالل  مالن األعالراض ضالمن فائفالة منوعالة مختلفة مجموعةب الفيتوبالزما أنواع ترتب  
 النباتيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

(Lee et al., 2000)  نمالالو أي )  والمصالالتشالالمل  نموذجيالالةبالالأعراض  الفيتوبالزمالالاباإلرالالابة . وتالالرتب
على هيئة )نمو األجزاء الزهرية  دتور  وال (؛الابيعية للزهرل رباغوفقدان األ اللون خضراءأزهار 
ن براعم فرعية أو ) "مكنسة الساحرل"؛ و(أوراق للبالراعم  فبيعاليانتشار آخر غير ( وأي إبايةتكو 

حجالالم الورقالالة  وتقل الالص أو احمرارهالالا أو أي تغيالالر آخالالر فالالي لونهالالا؛ والجالالذور، وارالالفرار األوراق
وتعتبالر بعالا األنالواع  ،Davis and Sinclair, 1998)العالام والتقالزم ) نخر اللحالاء؛ والتالدهورو والثمرل؛
تظهالر  القالد  باآلفالة تالنباتالا رالابة تلاللإ عنالدو؛ الفيتوبالزمالاب أنهالا تتحمالل أو تقالاوم اإلرالابة النباتية

 (.Lee et al., 2000) عليها أي أعراض أو قد تظهر عليها أعراض ففيفة
 

وتعتبالر  ،الفيتوبالزمالابصالا  ينوع نباتي  1 000حوالي هناك أن  Seemüller et al. ((2002 رقد  و 
  وحيالدات لالد الفيتوبالزمالا أنالواع مالن أقالل عالدد وقد اكتشف .من ثنائيات الفلقة النباتية ظم عوائلهمع

 .Seemüller et al النخيليالالات والنجيليالالات فصالاليلتي إلالالى هالالذل العوائالاللمثالالل  نتمالاليالفلقالالة، وغالبيالالة مالالا ت

2002) .) 
 

فالالي ألمالالراض نتشالالار الجغرا. ويعتمالالد االعلالالى مسالالتو  العالالالم ككالالل الفيتوبالزمالالا أنالالواع وجالالدتو 
 لناقلة ويلوكها الغذائي. فإنالحشرات ا وكذلل على وجود عوائلها على نااق وتأثيرها الفيتوبالزما

 ولهذا تمتالاز ناقالت متعددل العوائل،الوب ةلنباتات العائليتسم بنااق وايع ل الفيتوبالزما أنواع بعا
حشالرات المحالدود مالن العوائالل و لها ناالاق التي الفيتوبالزما أخر  من أنواع وثمةانتشارها.  يعبو
فالالالع علالالى لالالجغرافالالي.  انتشالالارها مالالن حالالد  ، األمالالر الالالذي ي  ذات عوائالالل محالالدودل أو أحاديالالةناقلالالة ال
 . Foissac and Wilson (2010) انظر الفيتوبالزماألنواع ة التصنيفي   للمجموعاتالجغرافي  النتشارا
 

 ،الافيلالي المتعالر   نبالات الحالامولو ،بواياة الحشالرات الناقلالة أن تنتقل لفيتوبالزمالويمكن  
. وتقتصالر مالن النبتالة مصالابةال كاثر الخضالري لججالزاءيمكن انتشارها عن فريق الت  والتاعيم، كما 

 ، والمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ولةلفيتوبالزمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرات الناقلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
والبسالاليال  النباتيالالةوالناافالالات الناافالالات الورقيالالة  نتشالالارها الابيعالالي، علالالىاعالالن نسالالبة كبيالالرل مالالن 

. إمعالالانب الممرضالالاتتنقالالل و التالالي تتغالالذ  كلهالالا مالالن اللحالالاء، (نصالالفيات األجنحالالة، عنقيالالات الخرفالالوم)
 ناقالل يمكالن لبعضاله يعرف عنه أنالهنوعا   90قائمة بأكثر من  Weintraub and Beanland (2006) وضعو
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 بوايالاة نبالات النتقالتشمل ا الفيتوبالزما. وثمة فرق أخر  لنقل واحدل نباتية بالزمانقل أكثر من 
( .Cuscuta and Cassytha spp )من نالوعوالتاعيم. وتعتبر نباتات الحامول  المتعر   الافيلي الحامول
جسالر بالين نبالات يالليم  يقالام. وعنالدما مراشالفعوائلها من خالالل بأوعية اتصال  تمد  م ولكرلففيليات 

 عبر قنالوات اللحالاء الناقلالة. ويمكالنلى النبات السليم إ الفيتوبالزماتنتقل  ،الفيتوبالزماوآخر مصا  ب
ألغالراض  الفيتوبالزمالا حفال زراعالة األنسالجة، ل ضالمنواإلكثالار الالدقيق للنباتالات  بالتاعيماآلفة نقل 

 ، بدون تاريخ(.IPWG)مرجعية 
تظهالالر رالالور ذلالالل  ، بمالالا فالاليالفيتوبالزمالالامالالن المعلومالالات حالالول  مزيالالديمكالالن االفالالالع علالالى  

 علالالى، الفيتوبالزمالالاعالالن تصالالنيف وقاعالالدل بيانالالات لحشالالرات الناقلالالة باة وقائمالالة األعالالراض المرضالالي  
 : ينالتالي ينلكترونياإل ينقعالمو

COST Action FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems 
 (المختلفالالالالالالالالالةفالالالالالالالالالي أنظمالالالالالالالالالة المحارالالالالالالالالاليل  الفيتوبالزمالالالالالالالالالا)اإلدارل المتكاملالالالالالالالالالة ألوبئالالالالالالالالالة 

 )http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org/( الفيتوبالزمالالالالالالالالالالالالالالالالاومركالالالالالالالالالالالالالالالالز مالالالالالالالالالالالالالالالالوارد 
)http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html( 
 

 معلومات تصنيفية -2
 
 (بالزما النباتيةال) الفيتوبالزما سم: اال
 

 مفاورات، (MLO) للمفاورات كائنات مشابهة المرادفات: 
 

، Bacteria ،Firmicutes ،Mollicutes ،Acholeplasmataceae ،Acholeplasmatales التصنيفي:الوضع 

"Candidatus Phytoplasma" 
 

 الفيتوبالزمالامجموعالة تصالنيف و /الافيليالات الحلزونيالةالفيتوبالزمابقام فريق العملي المعنالي  
توجيهية  بوضع خاوف، (IRPCM) للمفاوراتبرنامج البحوث الدولي المعني بالعلوم المقارنة لد  
ويعتمالد تحديالد أنالواع "  "Candidatus (Ca.) Phytoplasma"المرشالحة"  الفيتوبالزمالاورالف أنالواع " ل

 "Ca. Phytoplasma"المرشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحة"  الفيتوبالزمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 البيولوجيالالة. وتكالالون هموارالالفاتفضالالال  عالالن  ،16S لحمالالا النالالووي الريبايالالياجينالالة  تسلسالالالت علالالى

 وكليوتيالدن 1 200 ≤ علالى فالي المائالة 97.5 ≤ متاابقالة بنسالبة واحالدعموما  ضمن النالوع ال الفيتوبالزما
 صالائصخ لمرشالحةا الفيتوبالزمالاأنالواع  وعنالدما تتضالمن .16S لحما النووي الريباياليا ةجينمن 

 يوردت فال محالددل قواعالدل ا  بيولوجية مختلفة )نالاقالت ونباتالات عائلالة(، يمكالن تمييزهالا تصالنيفيا  وفقال
IRPCM (2004) .مجلالة " فاليرشالحةالم الفيتوبالزماأنواع " ورفتم نشر و International Journal of 

Systematic and Evolutionary Microbiology نوعالالالا   37 ورالالالف 2015اعتبالالالارا  مالالالن مالالالار /آذار و 
 المرشحة". الفيتوبالزمامن "

 

 الهوية تحديدالكشف و -3
 

 . ويعتمالدالفيتوبالزمالاالمختالارل لكشالف  الاريقالة ،التفاعل المتسلسالل للبالوليميرازتعتبر تقنيات  
 ،ةببالاريقالة المنايال األنسالجة النباتيالة مالن عينالاتالأخالذ علالى  للبالزما النباتيالة لكشف الجزيئيا نجا 
. ويمكالالن (Firrao et al., 2007؛ Palmano, 2001) الحمالالا النالالو يالالتخرا الموثوقالالة ال االالرقعلالالى الو

 علالالى امتالالداد النبتالالة متفالالاوت بشالالكل غيالالر متجالالانت وبمسالالتو  عالالةكالالون موز  تأن  الفيتوبالزمالالاألنالالواع 
 ا  لكشالالفمثالي الال عتبالالر النسالاليج الالالذي تظهالالر عليالاله أعالالراض اإلرالالابةة، وي  وبخارالالة فالالي العوائالالل الخشالالبي  

؛ Christensen et al., 2004؛ Garcia-Chapa et al., 2003؛ Constable et al., 2003) الفيتوبالزمالالا وجالالود
Necas and Krska, 2006) وإذا مالا األعراضعدو  عديمة ب ةبعا النباتات العائلتصا  . ويمكن أن ،

http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org/
http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html
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 شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتبالاالتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
 . من مختلف أنسجة النبتة كل واف  فمن المهم أخذ العينات بش بها
 

التفاعالل المتسلسالل  اختبالارفالي موثوقيالة  النبات العائالللد   الموجودل الفيتوبالزما كميةت ثر و 
وبالالأنواع  هالالاأو أنواع تهاتالالأثر بسالالاللأن ت الفيتوبالزمالالالكميالالة ويمكالالن  .(Marzachì, 2004)للبالالوليميراز 

أنسالالجة  مالالن توقيالال  أخالالذ عينالالات. ويعتبالالر توقيالال  اإلرالالابة والظالالروف المناخيالالةوب ةالعائلالال اتالنباتالال
 كميتهالالالالالالالالالالالالالالالاو الفيتوبالزمالالالالالالالالالالالالالالالاعلالالالالالالالالالالالالالالالى اعتبالالالالالالالالالالالالالالالار أن تموضالالالالالالالالالالالالالالالع  ا  هامالالالالالالالالالالالالالالالالنباتالالالالالالالالالالالالالالالات 
 Berges؛ Jarausch et al., 1999؛ Seemüller et al., 1984) يرات المويالميةبالتغي قابالن للتأثرفي النبات 

et al., 2000 ؛Constable et al., 2003 ؛Garcia-Chapa et al., 2003 ؛Prezelj et al., 2012). 
 

بهالدف  لعينالاتلأفضالل مصالادر  اإلرالابة، عالراضأعتبر األوراق النباتية التي تظهر عليهالا تو 
النباتالات الغرباليالة للحالاء  خاليالاالفالي  الفيتوبالزمالا. تتموضالع الفيتوبالزمالاة أمالراض تشخيص غالبي ال
 أو القشالرل السالوق وأالعالروق الويالاى  وأاألوراق  تالتم االيالتعانة بمعالاليق كثيالرا  مالا المصابة، ولالذا

 وفالالالالالالالالالالي بعالالالالالالالالالالا الحالالالالالالالالالالاالت ،ايالالالالالالالالالالتخرا  الحمالالالالالالالالالالا النالالالالالالالالالالوويمالالالالالالالالالالن أجالالالالالالالالالالل  ةالداخليالالالالالالالالالال
 كميالالة مالالنالثمالالار تحتالالوي علالالى أعلالالى يالالويقات  (، فالالإنالفيتوبالزمالالاالنالالاجم عالالن  xمالالرض ال مثالالل)

فالالي جالالذور األشالالجار  الفيتوبالزمالالاكشالالف  أيضالالا   يجالالوزرغالالم أنالاله . و(Kirkpatrick, 1991) الفيتوبالزمالالا
  الصيف. ويمكالن حفالفصل في نهاية  الفيتوبالزمال عموما  كشف يفض  ، الساكنة وأجزاء من لحائها

 ألكثالر مالن يالتة تحال  الصالفر درجالة مئويالة 20 حالرارل عنالد درجالة العينات النباتيالة التالي يالتم جمعهالا
تحال   درجالة مئويالة 80 حالرارل عنالد درجالةلفتالرل أفالول  هالاتخزين. ويمكالن ختباراال إجراء أشهر قبل

 حالرارل عنالد درجالة لسيوم وتخزينهالابكلوريد الك الصفر أو يمكن تجفيفها بواياة التجميد أو تجفيفها
 درجات مئوية. 4
 

 بوايالاة الفيتوبالزمالامالن النالو  بهالدف كشالف  يتخرا  األحماضال نوعةمت فرق فيد عنأ  و 
خصاليال مالن أجالل لت  ل مرحلالةب التالي تسالتعين االرق. وهنالاك عالدد مالن الالتفاعل المتسلسل للبالوليميراز

 ,Ahrens and Seemüller؛ Kirkpatrick et al., 1987) و مالا النالحايالتخرا  قبالل  الفيتوبالزمالاركيالز ت

 قنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات. ويمكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن لهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذل الت  (Prince et al., 1993؛ 1992
النباتالات الخشالبية ل ، مثالمتدنيالة كميالاتب الفيتوبالزماها في توجد لعوائل التيفي حال اأن تكون مفيدل 

 المعمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرل،
 مسالتويات، حمالا النالو  ايالتخرا  بالاالقتران مالع ،التي قد تستخر  "صعبةال"عوائل ال في حالأو 

ل المتسلسالل كالبح التفاعال قالادرل علالىالمثل السكريات المتعالددل والبالولي فينالول  المركبات من مرتفعة
متحلالالل  المبسالالاة، فحالالن األنسالالجة النباتيالالة مباشالالرل فالالي دار  االالرق. ويالالتم فالالي بعالالا الللبالالوليميراز

فالي  2 ايالتخدام. ويالتم بروميالد تريميثيالمونيالوم ياليتيلمحلول دار  قالائم علالى  أو في تجاريا ،متوفر 
فالي  موثوقيالةأكثالر  فالي المائالة 3 بنسالبة محلالولال أن   ثبال )بروميالد تريميثيالمونيالوم ياليتيل من  المائة
بعالالد ذلالالل ايالالتخرا  الحمالالا . ويالالتم (Angelini et al., 2001؛ Daire et al., 1997) (كرمالالة العنالالال حالالال

اللالةمباشرل مالن  النووي ؛ Green et al., 1999) بايالتعمال أعمالدل دوران الساليليكا المتالوفرل تجاريالا   الح 
Palmano, 2001)  المغنافيسية  الخرزاتأو(Mehle et al., 2013) أو بايتعمال مذيبات عضوية (Daire 

et al., 1997 ؛Zhang et al., 1998)اريقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةال ذ. تنف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 KingFisher )مثالال خرا  حما النو يتال بواياة جهاز آلي ةفيسيالمغنا الخرزاتب التي تستعين

Thermo Scientificمن 
عالةل مثبتالة الصالالحية بالكامالل االيالتخرا فالرق  غالبي ةن إو. (1  مجموعالة منو 

                                                            
أنهالا تحالدد  منشالورل، إذفي هذا بروتوكول التشخيص جر  ورف الارق )بما فيهالا اإلشالارل إلالى األيالماء التجاريالة( بحسالال مالا هالي   1

 المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتو  األرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللي للحسايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية
بروتوكالالوالت  أو التخصالالص و/أو قابليالالة النسالالخ الالالذي تالالم بلوغالاله. إن ايالالتخدام أيالالماء الكواشالالف أو المالالواد الكيميائيالالة أو التجهيالالزات فالالي

 التشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخيص هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذل ال يناالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوي
قالد تكالون منايالبة هالي أيضالا . ويجالوز تعالديل اإلجالراءات المخبريالة الالواردل فالي البروتوكالوالت لكالي  على تأييدها من أجل ايتثناء أخر 

 تتواءم مع معايير المختبرات الفردية، شرياة المصادقة عليها بالشكل المنايال.
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والتجهيالزات.  تبعا  للعائل قيد االختبار ومد  توفر المرافق تية. ويتم اختيار الاريقةالنبا من العوائل
للعوائالالل الخشالالبية  الفيتوبالزمالالاتخصالاليال ل مرحلالالةن ة تتضالالم  فريقالال مالالن العملالالي تابيالالقوقالالد يكالالون 

 ،ةروتينيالالتشخيصالات الة. ومالن المهالم، إلجالراء اة للعوائالل العشالبي  فريقة مبس  فيما تابق  ،رلالمعم  
 لضمان الموثوقية.  ا  العائل المحددفريقة ايتخر إثبات رالحية

 
جينالة  تضالخيمبتسالمح  الشالاملة التاليل للبالوليميراز بادئات التفاعالل المتسلسال تصميم عدد من تم 

 P1/P7 (Deng مالاه شاليوعا  البادئتان األكثالر . ةمعروف فيتوبالزما ألية 16Sالحما النووي الريبايي 

and Hiruki, 1991 ؛Schneider et al., 1995 )زو  البالالالواد و R16F2n/R16R2 (Lee et al., 1993 ؛

Gundersen and Lee, 1996 )تفاعالل المتسلسالل للبالوليميرازال روتوكالولا فالي بمهايالتخداميمكالن  لتالانال 
 الالالذي لتفاعالالل المتسلسالالل للبالالوليميرازا أحالالد منتجالالات بتضالالخيم  P1/P7يقالالوم زو  البالالواد و. المتالالداخل

 16S/23Sالمباعالالدل  المناقالالة عالالن فضالالال   ،كاملالالة   16S لحمالالا النالالووي الريبايالالياجينالالة  يحتالالوي علالالى

 ضالاهيتفالوق أو ت نالياآلالتفاعالل المتسلسالل للبالوليميراز  حسايية أفيد أن  . للحما النووي الريبايي
كمالا أن هالذا  (Christensen et al., 2004) العائالل- الفيتوبالزمالا وذلل بحسالالالمتداخل  التفاعل حسايية

التفاعل . ويعتبر بعد المضاعفة لمعالجةل يإلنتاجية العالية إذ ال داعذي اقابلية للتحليل  التفاعل أكثر
 المتسلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل للبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوليميراز

 أقالالل النتقالالال التلالالوث كالالذلل ويناالالوي علالالى احتمالالالصالالا  تخص   أكثالالر TaqMan ابربايالالتخدام مسالال نالالياآل
 يمكن التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي وال ييما التفاعل المتداخل.لد   األدوات والعيناتبين 
فالي مقايسالات التفاعالل  ،الفيتوبالزمالاأنالواع البكتيريالا القريبالة جالدا  مالن  مالع كاذبالة يجابيةإنتائج  ورود

عنها من أجل تنفيالذ وهذل مساومة ال غنى  –هذا البروتوكول  المتسلسل للبوليميراز التي يوري بها
 .(Pilotti et al., 2014؛ Fránová, 2011) مقايسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاملة

 النتيجالةسات أكثر تخصصا  للتفاعل المتسلسل للبوليميراز، أو في حال كانال  ياتنفيذ مقومن الممكن 
حرجة )مثل عينات الحجر الصحي ما بعد الدخول، والسجل الجديد للعوائل، والتوزيعات الجديدل(، 

 تنبغي يلسلة منتج التفاعل التقليدي. 
 

التفاعل المتسلسالل تخدم  فرق اي  ، 16S لحما النووي الريباييافضال  عن تضخيم جينة و 
 للبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوليميراز

بمالا فالي ذلالل جينالات  صالنيفها،وت الفيتوبالزمالاشالف كبقصالد  خالر منالافق الجينالوم األ أيضا  لتضخيم
 ,.Martini et al؛ Lee et al., 1998؛ Jomantiene et al., 1998؛ Lim and Sears, 1992) البالروتين الريبايالي

تالدعو الحاجالة إلالى مناقالة مسالتقلة ثانيالة لجينالوم أن تكالون مفيالدل عنالدما  ويمكالن لهالذل البالواد  .(2007
 . الفيتوبالزما

 
تبعا  ألنواع  بات كفيلة بكبح التفاعل المتسلسل للبوليميراز وذللينات على مرك  عال قد تحتويو 
متسلسالالل التفاعالالل ال كفالالاءل فمالالن المهالالم التحقالالق مالالن ،. وعلالالى ذلالاللوائالالل ونالالوع األنسالالجة ويالالن هاالع

التالي تضالخم جينالة مالن  ليداخالالاهد الشالبايالتعمال بالواد   ما النوويحللبوليميراز لمستخرجات ال
بايالتخدام  تنقيالة الحمالا النالووي زيالادل رات الكابحالة للعائالل عبالرالتالأثيتجالاوز . ويمكن ةالعائل ةتالنب

 . (Kreader, 1996) ألبومين المصل البقريعبر إضافة عمود دوران السيفاكريل أو 
 
  التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل 3-1
 

 P1 (Deng and اماله ختبالارفالي هالذا اال المسالتخدمتينإن بادئتي التفاعالل المتسلسالل للبالوليميراز  

Hiruki, 1991) وP7 (Schneider et al., 1995 )لتفاعل المرحلة األولى: 
 

P1 (ةأمامي :) 5′-AAG AGT TTG ATC CTG GCT CAG GAT T-3′  
 

P7 (ةعكسي :) 5′-CGT CCT TCA TCG GCT CTT-3′  
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 R16R2وR16F2n (Gundersen and Lee, 1996 ) رحلالالالة الثانيالالالة فهمالالالاأمالالالا بادئتالالالا تفاعالالالل الم 

(Lee et al., 1993:) 
 

R16F2n 5(: ة)أمامي′-GAA ACG ACT GCT AAG ACT GG-3′ 
 

R16R2 (ةعكسي :)5′-TGA CGG GCG GTG TGT ACA AAC CCC G-3′ 
 

بالالوليميراز الحمالالا النالالووي  ميكرولتالالرا  مالالن دار  20البالغالالة كميتالاله ن خلالالي  التفاعالالل يتكالالو  و 
 1 ×للمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتحرل المائيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

نكليوتيالالدات ميكرومالالوالر لكالالل بادئالالة، و 0.5ميليمالالوالر بمقالالدار  1.5يحتالالوي كلوريالالد المغنيزيالالوم الالالذي 
 ثالثيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الفويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفات

 2ميكروموالر، ووحدل من بوليميراز الحما النووي للمستحرل المائية ونموذ  حما نووي  200
مالدل درجالة مئويالة ل 94 حالرارل عند درجالة أولية تمسيخ مرحلةالتضخيم من  أفوارميكرولتر. تتألف 
 حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرارل عنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد درجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةدورل  40تعقبهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ،دقيقتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين

درجالة مئويالة للبالادئتين  50( أو P1/P7 البادئتالاندرجالة مئويالة ) 53ثالثين ثانيالة ومدل درجة مئوية ل 94
(R16F2n/R16R2ل ) عنالد تمديالد أخيالرل  مرحلالةواحالدل، ودقيقالة مدل درجة مئوية ل 72ثالثين ثانية ومدل

 1عشالالر دقالالائق. أمالالا بالنسالالبة إلالالى التفاعالالل المتالالداخل، فيسالالتخدم مالالدل درجالالة مئويالالة ل 72 حالالرارل درجالالة
ميكرولتر من منتجات تفاعل المرحلة األولى إمالا بشالكل غيالر مالذو  وإمالا مالذو  بنسالبة تصالل إلالى 

 فاعالالالالالالل بوايالالالالالالاةنيالالالالالالة. ومالالالالالالن ثالالالالالالم تحلالالالالالالل منتجالالالالالالات التاكنمالالالالالالوذ  لتفاعالالالالالالل المرحلالالالالالالة الث ،1:30
 ،زو  قاعالدل 1 800ليكونا  من بتباعا  أم R16F2n/R16R2تنتج البادئتان والرحالن الكهربائي الهالمي. 

 أمبليكونالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  و
 زو  قاعدل.  1250من 
 

للبالالوليميراز فالالي المسالالتخرجات  المتسلسالاللللتفاعالالل يتأكالالد وجالالود الحمالالا النالالووي الم هالالل و 
 .Werren et al. (1995) حقيقية النوال لـ الشاملة 28Sجينة الحما النووي الريبايي بايتخدام 

 
28Sf (أمامي :)5′-CCC TGT TGA GCT TGA CTC TAG TCT GGC-3′  
 

28Sr  :)5)عكسي′-AAG AGC CGA CAT CGA AGG ATC-3′  
 

نات نفسالها المكوعلى  28Sيناوي الخلي  المستخدم لمقايسة جينة الحما النووي الريبايي و 
فالالي  تنفيالالذ المقايسالالتين بالالالتزامن ، بحيالالي يمكالالنالفيتوبالزمالالا مقايسالالة أفالالوار ويالالتم تالالدويرل ضالالمن نفالالت

  زو  قاعدل. 600و 500أمبليكونا  يتراو  حجمه بين  28Sf/28Srتنتج البادئتان . أنبوبين منفصلين
 

يمكن ايتخدام أزوا  بادئات أخر  أيضا  من أجل التثب  من أهلية الحما النووي المعالين و 
 للبوليميراز.  المتسلسلللتفاعل 

 
  نياآلالتفاعل المتسلسل للبوليميراز  3-2
 

جينة الحمالا لالمصممة  TaqManبايتخدام مقايسة  نياآلالتفاعل المتسلسل للبوليميراز ذ ينف  و 
 : Christensen et al. (2004)التي ايتخدمها  28Sالنووي الريبايي 

 
 CGT ACG CAA GTA TGA AAC TTA AAG GA-3′-′5: ةبادئة أمامي

 
 TCT TCG AAT TAA ACA ACA TGA TCC A-3′-′5: ةبادئة عكسي
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 TaqMan :5′-FAM-TGA CGG GAC TCC GCA CAA GCG-BHQ-3′مسبار 
 

 المالالالذكور لالالالد  نالالالياآلالتفاعالالالل المتسلسالالالل للبالالالوليميراز بويجالالالوز بالالالدال  مالالالن ذلالالالل االيالالالتعانة  
Hodgetts et al. (2009) 23الحما الريبايي النووي المصمم لجينة وS." 

 
JH-F 1 (ةبادئة أمامي :)5′-GGT CTC CGA ATG GGA AAA CC-3′ 

 
JH-F 5(: بادئة أمامي) كلية′-ATT TCC GAA TGG GGC AAC C-3′  
 

JH-R (ةبادئة عكسي :)5′-CTC GTC ACT ACT ACC RGA ATC GTT ATT AC-3′ 
 

JH-P  شاملة ( مسبارTaqMan :)5′-FAM-MGB-AAC TGA AAT ATC TAA GTA AC-BHQ-3′ 
 

 1 ×ميكرولتالرا  مالن خلالي  المسالتحرل المائيالة الرئيسالي  25يتكون خلي  التفاعل البالغة كميته و 
نالالانومتر،  300 عكسالاليةنالالانومتر، وبادئالالة  300، وبادئالالة أماميالالة نالالياآلللبالالوليميراز  متسلسالاللللتفاعالالل ال
بنسالختين لكالل  العينالاتيالتم اختبالار  ميكرولتالر. 2نانومتر، ونموذ  حما نووي  FAM 100ومسبار 

 درجة مئويالة لمالدل 95 حرارل عند درجة أولية تمسيخ مرحلةالتضخيم من  أفوار عملية. تتألف منها
 ثانيالالالالالالالالة 15 درجالالالالالالالالة مئويالالالالالالالالة لمالالالالالالالالدل 95 حالالالالالالالالرارل عنالالالالالالالالد درجالالالالالالالالةدورل  40دقالالالالالالالالائق تعقبهالالالالالالالالا  3
بتفالالاوت نالالوع الخلالالي  الرئيسالالي  أفالالوار التالالدوير . قالالد تتفالالاوتدقيقالالة واحالالدلمالالدل درجالالة مئويالالة ل 60و

 95 حرارل عند درجةميراز لتفعيل البولي مرحلة   لى يبيل المثال تتالال بعا الخالئ المستخدم )فع
فالي  تعليالق فتالرل UDG جينالة علالى الخالئال  التالي تحتالويفيمالا تسالتوجال دقالائق  10لمالدل درجة مئويالة 

 المتسلسالل للبالوليميراز نتالائج التفاعاللدقيقتين(. تحلالل مدل درجة مئوية ل 50 عند درجة حرارلالبداية 
 . الشركة المصن عة التي تتيحها األدالب رفقةبواياة البرمجيات الم نياآل

 900بالالـ  Christensen et al. (2004)لالالـ  نالالياآلللبالالوليميراز  متسلسالاللمقايسالالة التفاعالالل ال تسالالتعينو 
 Christensenنانومتر في تقرير الحق ) 300ية وقد جر  تحديي الكمية إلى سكالع ادئةنانومتر من الب

et al., 2013.) 
 . المذكورتين من كميتي البادئة العكسية ةيمكن تنفيذ هذل المقايسة مع أي

 
 عبالالر  16Sالريبايالالي النالالووي نالالة الحمالالالجي نالالياآل المتسلسالالل للبالالوليميراز التفاعالاللتالالم تقيالاليم فريقالالة 

التفاعالالل التقليالالدي  حسايالاليةبالالنفت ن أنهالالا تبالالي  ف ،مجموعالالة فرعيالالة 18مالالن لفيتوبالزمالالا ل أنالالواع اختبالالار
 ,.Christensen et al) العائالالل-لبالزمالالا النباتيالالةلوذلالالل تبعالالا   عشالالر مالالرات، حسايالالية تفوقالالهأو المتالالداخل 

مختبالرا  أن  22شالارك فياله  لر المثمالراشالجفالي األ الفيتوبالزمالار حلقالة لكشالف اختبالاوتبي ن من . (2004
متشالالالابهتين مالالالن حيالالالي الحسايالالالية  Hodgetts et al. (2009)و Christensen et al. (2004)مقايسالالالتي 

 ..(EUPHRESCO FruitPhytoInterlab Group, 2011)والخصورية 
 

 ،المتسلسل للبالوليميراز فالي المسالتخرجاتمن وجود حما نووي م هل للتفاعل  التثب  يتم  و 
  سيتوكروم:الكسيداز جينة أضخم ت تيال Weller et al. (2000)في  لالوارد COXبايتخدام مقايسة 

 
COX-F (ةبادئة أمامي :)5′-CGT CGC ATT CCA GAT TAT CCA-3′ 

 
COX-R (ةبادئة عكسي :)5′-CAA CTA CGG ATA TAT AAG AGC CAA AAC TG-3′ 

 
COX-P (مسبار TaqMan :)5′-FAM-TGC TTA CGC TGG ATG GAA TGC CCT-BHQ-3′ 

 
 Christensen  لالـ 18Sوبدال  من ذلالل، يمكالن ايالتخدام مقايسالة جينالة الحمالا النالووي الريبايالي  

et al. (2004) 
 

  GAC TAC GTC CCT GCC CTT TG-3′-′5أمامية: بادئة 
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 AAC ACT TCA CCG GAC CAT TCA-3′-′5: ةبادئة عكسي

 
 TaqMan :5′-FAM-ACA CAC CGC CCG TCG CTC C-BHQ-3′مسبار 

 
الحمالالا  مقايسالالات جينالالةتلالالل التالالي تخالالص و COXاريقالالة الخارالالة بخالئالال  التفاعالالل  تتكالالونو 

 المعتمالدل نفسالها ألفالوارضالمن ا يجالري تالدويرهاكمالا  ،المكونالات نفسالها ، مالن18S ييالنووي الريبا
 عالنوكبديل بحيي يمكن تنفيذ المقايستين بالتزامن في أنبوبين منفصلين.  نياآل الفيتوبالزمالمقايسة 
 ةبالالو  نفسالاله لمقايسالالنعلالالى مسالالتويات متعالالددل فالالي األالرقابالالة الداخليالالة تنفيالالذ مقايسالالة  جالالوزيذلالالل، 

وشالالرياة أن تكالالون كميالالات  ،مختلفالالةمخبالالرل ، فالالي حالالال كالالان المسالالبار مويالالوما  بصالالبغة الفيتوبالزمالالا
مالن  بكثيالر أقالل الفيتوبالزما كمياتللح ول دون أن تصبح  في أفضل مستوياتها، والمسابرالبادئات 
 . داخلي شاهدكالمرتفعة للحما النووي النباتي المستخدم  المستويات

 الجزيئية اتختباراال واهدش 3-3
 

تبعالالا  لنالالوع االختبالالار  –لكالالي تعتبالالر نتيجالالة االختبالالار موثوقالالة، ينبغالالي تنالالاول شالالواهد منايالالبة  
خيم لحمالالا نالالوال اآلفالالة المسالالتهدفة. لكالالل يلسالاللة عالالزل وتضالال –المسالالتخدم ومسالالتو  التأكالالد المالالالو  

 ،للبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوليميراز إلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى التفاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل المتسلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللبالنسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة و
تضالالخيم )بالالدون شالالاهد الالالداخلي والشالالاهد السالاللبي لل شالالاهدهد اإليجالالابي للحمالالا النالالووي والفالالإن الشالالا
 . شواهد الحد األدنى الواجال ايتخدامها( هي نموذ 

 
 مالالا عالالدا) ختبالالارفريقالالة اال كفالالاءل هالالذا الشالالاهد لررالالد ايالالتخداميالالتم  .اةالشاااهد اجيجااابي لحماا  النااو
مالن نبتالة  المسالتخر فيتوبالزمالا لليمكن ايتخدام الحمالا النالووي . االيتخرا (، وبخارة التضخيم
 المستنسخ للتفاعل ج)مثل المنت عمصن   أو شاهد الكامل لجينوملالمضخم مصابة، أو الحما النووي 

 (.المتسلسل للبوليميراز
 
جينالالة لتالالدبير شالال ون  مالالا ينبغالالي إد، نالالياآلالتفاعالالل خالالص التفاعالالل التقليالالدي ويفيمالالا الااداخلي.  شاااهدال

 1-3القسالم  انظالر) 28Sمثل جينة الحما النووي الريبايي الشاملة حقيقية النالوال  ،التركيال الوراثي
 لالفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى ايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدامها

في التفاعالل  لالفالع على ايتخدامها 302القسم  انظر) COXفي التفاعل التقليدي المتداخل( أو جينة 
ناجمالة للتفاعالل ال كاذبالةنتالائج ياللبية  ورود من أجل القضاء على احتمال ،البروتوكول ضمن( نياآل
 فشل ايتخرا  الحما من النوال أو فساد هذا األخير أو وجود كوابح للتفاعل.  عن
 

وللتفاعالل اهد ضالروريا  للتفاعالل التقليالدي يعتبالر هالذا الشالشاهد التضخيم السلبي )ال شاهد نماوج((. 
التلالوث خالالل إعالداد خلالي  التفاعالل. أمالا  ناجمالة عالن نتائج إيجابية كاذبالةعاد أية من أجل ايتب ،نياآل

فيضالاف فالي مرحلالة  ،خدم إلعداد خلي  التفاعلالذي ايت المتسلسل للبوليميراز الماء المالئم للتفاعل
 التضخيم. 

 
 ةمتالا  بكميال الفيتوبالزمالاال د مالن أن حمالا نالوللتأك ال هذا الشاهد يستخدم-اجيجابي االستخرا( شاهد
يالتم ايالتخرا  الحمالا . مرضالاتالمكشالف  لضمانو للبوليميراز المتسلسلللتفاعل  يتينجودل كافبو

مالالن أنسالالجة العوائالالل المصالالابة أو مالالن النسالاليج النبالالاتي السالالليم الالالذي قالالد لدغتالاله لفيتوبالزمالالا لالنالالووي 
 . الفيتوبالزما

 
النباتيالالالة  ة أنسالالالجة األوراقشالالالر كمي الالالحالالالوالي ع  أن تضالالالاهي كميالالالة الشالالالاهد اإليجالالالابي ل ينبغالالاليو 

 ،المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدمة لكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل نبتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
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العينالالات، فيجالالال تعالالديل كميالالة الشالالواهد  ايالالتكثاروإذا مالالا تالالم  مالالن أجالالل ايالالتخرا  الحمالالا النالالووي.
ملالالو اليالالتخرا   20تالالل مالالن عينالالات يبلالالو وزن الواحالالدل منهالالا شالالر ك  مالالثال  ع  ) اإليجابيالالة بموجالالال ذلالالل
النباتيالة السالليمة(.  األنسالجة ملالو مالن 198 + ملو مالن األوراق النباتيالة المصالابة 2الحما النووي، و

إلى أن يتحقق  يتكثارأو تخفيا معدل اال فيجال تكرار االختبار ،الشاهد اإليجابي يتم كشفوإذا لم 
  .كشٌف يمكن التعويل عليه

 
تجنالال انتقالال التلالوث مالن أجالل للبوليميراز، يجالال اتخالاذ الحياالة  التفاعل المتسلسلمن أجل و 

 جالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراء الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرذاذ النالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاجم
ينبغالي للشالاهد اإليجالابي المسالتخدم فالي المختبالر أن و. ةجابيالياإليجابي أو عن العينالات اإل عن الشاهد

التالي تالم الحصالول عليهالا  تسلسالتمقارنته بسهولة مع اللل يصبح ذلل التسلسل جاهزا  ل بحيي سلس  ي  
عة شواهد إيجابية مصالن   تكوينيمكن  ،ذلل وكبديل عنمن أمبليكونات التفاعل ذات الحجم الصحيح. 

 ليكونات التفاعل ذات الحجم المنايال. ببأم تقارن بدورها أن سلسل معروف يمكنتذات 
 

ايالتخرا  حمالا النالو  و/أو التلوث خالالل  شاهد لرردهذا ال يستعمل-لالستخرا(السلبي  الشاهد
 التفاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل المتبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادل

 نالو  ويجوز للشاهد أن يكون دار  االيالتخرا  أو يمكالن أن يحتالوي علالى حمالامع نسيج العائل. 
 يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخراجهاقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 
كبيرل من العينات  . وفي حال توقع أعدادمن نسيج عائل غير مصا  قد خضع بالتالي إلى التضخيم

 ها.اختباربين العينات ليتم يتخرا  يلبية لالاإليجابية، يورى بإدرا  شواهد 
 
 للبوليميراز التفاعل المتسلسلنتائج تفسير  3-4
 
  التقليدي المتداخل للبوليميراز التفاعل المتسلسل 3-4-1
 

 فق  في حال: موثوقا  بهيعتبر التفاعل المتصل بالممرضات  
 

 المستهدف، بالحجم الصحيح  أمبليكونا  للممرضنتج الشاهد اإليجابي أ   -
 

بي وشالالالاهد التضالالالخيم السالالاللبي أي أمبليكونالالالات للممالالالرض لينالالالتج شالالالاهد االيالالالتخرا  السالالال لالالالم -
 المستهدف، بالحجم الصحيح 

 
الشالاهد  تستهدف الحما النالووي للنبتالة، فعلالى كالل مالن الداخلية التي دأما بالنسبة إلى الشواه 

نالتج أمبليكونالا  بالالحجم االختبالار أن يالسليم )في حال ايتخدامه( والشالاهد اإليجالابي وكالل مالن عينالات 
 المتوقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع. وفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال عجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزت العينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات

يعنالي مالثال  أن ايالتخرا  الحمالا النالووي قالد عن التضخم بواياة بادئات الشالاهد الالداخلي فهالذا قالد 
أو أن ثمالالة مركبالالات فالالي الحمالالا النالالووي  فشالالل، أو أن  حمالالا النالالوال لالالم يالالدر  فالالي خلالالي  التفاعالالل

 أو أن الحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا النالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالووي تكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبح التفاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخر 
 قد فسد. 

 
جالل مالن أو بالالحجم الصالحيح. أمبليكونا   ذا ما أنتجإ وتعتبر نتيجة اختبار العينة المحددل إيجابية 

-3 قسالمال انظالر) لة األمبليكونلس  ودل في عينات إيجابية، فال بد من ي  موجال الفيتوبالزماتحديد هوية 
 ثمة مقايسات متاحة للتفاعل أكثر تحديدا . (. وفي بعا الحاالت 5
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 نياآل للبوليميراز التفاعل المتسلسل 3-4-2
 

مالالا إذا كانالال  العينالالة إيجابيالالة أو يالاللبية فيمالالا خالالص  نالالياآلللبالالوليميراز  التفاعالالل المتسلسالالليحالالدد  
الموجالودل فالي العينالات اإليجابيالة، ينبغالي  الفيتوبالزمالامالن أجالل تحديالد هويالة . الفيتوبالزمالاإرابتها ب

زو  قاعالدل مالن جينالة الحمالا  1250تنفيذ تفاعل تقليدي من أجالل الحصالول علالى فالول ال يقالل عالن 
 انظالالرمالالن أجالالل تحليالالل السلسالاللة ) R16F2n/R16R2ئالالات زو  الباد ناتجالالة عالالنال 16Sالنالالووي الريبايالالي 

دام مقايسالات محالددل للتفاعالل خ، قد يجوز ايتالفيتوبالزما بدال  من ذلل، ولبعا أنواعو(. 5-3القسم 
 Pelletier)االرالفرار الالذهبي و 16SrX (Torres et al., 2005)التفالا ( )انتشالار  مالثال ، مجموعالة نالياآل

et al., 2009).  
 
 التسلسلتحليل  3-5
 

لتفاعالالل ل ايتنسالالا إلالالى عامالالل أوال   نقلهالالابالتفاعالالل إمالالا مباشالالرل وإمالالا منتجالالات  لةلس الالتنبغالالي ي   
"أدال البحي عن االرافاف المحلالي  بايتعمال . ويمكن تحليل بيانات التسلسلالتسلسلي للبوليميراز

 National Center) الحيويالة التكنولوجيالافي المركز الوفني لمعلومات  لالمتوفر BLASTNاأليايي" 

for Biotechnology Information) )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/( . تسلسالالالالاللوإذا كانالالالالال  هويالالالالالة 
 الفيتوبالزمالالاأنالالواع " مالالن فالالي المائالالة مالالع أقالالر  قريباتهالالا، فتعتبالالر 97.5تتشالالابه بنسالالبة  الفيتوبالزمالالا

وأداء  16Sيجال يلسلة كامل جينة الحمالا النالووي الريبايالي " الجديدل. وفي هذل الحالة، حةش  رمال
المباعالدل  secYينوم مثالل مناقالة جمناقة منفصلة من ال أن تسلسلل تاور الساللة. ومن المحبذ تحلي

 . tufأو جينات البروتين الريبايي أو جينة  16S/23Sللحما الريبايي النووي 
 

 السجالت -4
 

 27حتفالالالالاا بالسالالالالجالت واألدلالالالالة بالاريقالالالالة المورالالالالوفة فالالالالي المعيالالالالار الالالالالدولي رقالالالالم الايجالالالالال  
 (. بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)
 

حالاالت  أخالر  بنتالائج التشالخيص، ال ياليما وفي الحاالت التالي قالد تتالأثر فيهالا أفالراف متعاقالدل 
 عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدم االمتثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال،

ل وجودوحيي  ينبغالي االحتفالاا بالسالجالت واألدلالة للمالرل األولالى،  فالي مناقالة مالا الفيتوبالزمالا يسج 
 والمواد اإلضافية التالية لسنة واحدل على األقل على نحو يضمن االقتفاء:

 

أو تجفالالف ، تحالال  الصالالفر درجالالة مئويالالة 80 حالالرارل عنالالد درجالالةمجمالالدل  تحفالال  العينالالة األرالاللية -
درجالات  أربالع حالرارل عنالد درجالةأو تجفف على كلوريالد الكالساليوم وتحفال   بواياة التجميد

 مئوية.
درجالالة  20 حالالرارل عنالالد درجالالةوإذا كالالان األمالالر منايالالبا ، تبقالالى مسالالتخرجات الحمالالا النالالووي  -

 تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفر مئويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 التالي جالر  تبقيعهالا علالى أغشالية،أما المستخرجات النباتية . درجة مئوية تح  الصفر 80أو 

 حرارل البيئة المحياة. عند درجةفتحف  
درجالالة تحالال   20 حالالرارل عنالالد درجالالة، يجالالال حفالال  منتجالالات تضالالخيم التفاعالالل لالالد  االقتضالالاء -

 درجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 80الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفر أو 
 الصفر.  تح 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 إضافية معلوماتلحصول على ل جهات االتصال -5
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 مراحل النشر
 ال تعتبر هذل الفقرل جزءا  ريميا  من المعيار

 الفيتوبالزمالالالالالاموضالالالالالوع: الفيرويالالالالالات وال بإضالالالالالافة لجنالالالالالة المعالالالالالايير قامالالالالال  11-2004
 (2004-018). 

 الموضوع. ةئة تدابير الصحة النباتييهل الدورل األولى أضاف  004-2006

 مشاورل الخبراء. 04-2013

الفريالالالالق الفنالالالالي المعنالالالالي ببروتوكالالالالوالت علالالالالى اجتمالالالالاع مسالالالالودل العرضالالالال   06-2013
 .التشخيص

مشالالالالاورل األعضالالالالاء علالالالالى  علالالالالى عالالالالرض المسالالالالودل لجنالالالالة المعالالالالاييروافقالالال   05-2014
(2014_eSC_May_07.) 

 مشاورل األعضاء. 07-2014

إلالى  رفالع المسالودلعلالى  الفريق الفني المعنالي ببروتوكالوالت التشالخيص وافق 03-2015
 .(eTPDP_May_01_2015) هاللموافقة على اعتمادلجنة المعايير 

 فتالالالالالرل اإلخاالالالالالار لبروتوكالالالالالول التشالالالالالخيصعلالالالالالى موافقالالالالالة لجنالالالالالة المعالالالالالايير  06-2015
(2015_eSC_Nov_04.) 

 .فترل اإلخاار لبروتوكول التشخيص 08-2015

 .اعتراض ريمي تلقي 08-2015

 نترن  إلا عبرالفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص اجتماع  09-2015

بتحليالالالل االعتالالالراض الفريالالالق الفنالالالي المعنالالالي ببروتوكالالالوالت التشالالالخيص  قيالالالام 10-2015
 .(eTPDP_Oct_03_2015) الريمي وتنقيحه

الالرد  تأييالدو تشالخيصالفتالرل اإلخاالار لبروتوكالول على لجنة المعايير  موافقة 11-2015
 .(eSC_Nov_10_2015)عتراض الريمي العلى ا

ئة تدابير الصالحة يبالنيابة عن ه تشخيصالبروتوكول للجنة المعايير  اعتمدت 01-2016
 ورود اعتراضات ريمية(  النباتية )مع عدم

(. رومالالا، االتفاقيالالة الدوليالالة 2016) الفيتوبالزمالالا. 12الملحاا   - 27 رقاام المعيااار الاادولي
   لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

( ، علمالالا بالتعالالديالت 12) اخالالدت هيئالالة تالالدابير الصالالحة النباتيالالة ، فالالي دورتهالالا 04-2017
 التحريرية المقترحة من قبل مجموعة مراجعة اللغة العربية

راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة الخاصة باللغة  2018-01

العربية برتوكول التشخيص هذا وقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات بدمج 

 التعديالت وفقاَ لذلك.

01-2018: أخر تحديث لتاريخ المطبوع  


