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 -1معلومات عن اآلفة
كان  )1967( Doi et al.أول مكتشفي الفيتوبالزما خالالل بحالثهم عالن العامالل المسالبال الرالفرار
النجميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.
وق الالد ي الالمي تل الالل الكائن الالات وحي الالدل الخلي الالة ،بأش الالبال المفا الالورات بس الالبال تش الالابهها المورفول الالوجي
ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمفاورات الحيواني الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وبس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبال
شدل تأثرها بالمضادات الحيوية من نوع تتراييكلين ) .(Ishiie et al., 1967وتعتبر أنالواع الفيتوبالزمالا
مالالن الممرضالالات النباتيالالة اإلجباريالالة البدائيالالة النالالو التالالي تخلالالو مالالن الجالالدران الخلويالالة ،وهالالي متعالالددل
األش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكال ويت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراو متوي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال قاره الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
بين  200و 800نانومتر .وهي تعيش في الخاليا الغربالية للحاء عوائلها النباتيالة .وتمتالاز الفيتوبالزمالا
بجينومالالات يتالالراو حجمهالالا مالالن حالالوالي  550إلالالى  1 500كيلالالو قاعالالدل -وهالالي نسالالبيا جينومالالات رالالغيرل
مقارن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة بب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدائيات الن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو األخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر -
وهي تفتقر إلى عالدل واالائف للتصالنيع الحيالوي (Marcone et al., 1999؛ Davis et al., 2005؛ Bai et al.,
2006؛ .)Oshima et al., 2013
ترتب أنواع الفيتوبالزما بمجموعة مختلفة مالن األعالراض ضالمن فائفالة منوعالة مالن العوائالل
النباتي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
) .(Lee et al., 2000وتالالرتب اإلرالالابة بالفيتوبالزمالالا بالالأعراض نموذجيالالة تشالالمل المص الو (أي نمالالو
أزهار خضراء اللون وفقدان األرباغ الابيعية للزهرل)؛ والتورد (نمو األجزاء الزهرية على هيئة
أوراق)؛ و"مكنسة الساحرل" (تكون براعم فرعية أو إباية) وأي انتشار آخر غير فبيعالي للبالراعم
والجالالذور ،وارالالفرار األوراق أو احمرارهالالا أو أي تغيالالر آخالالر فالالي لونهالالا؛ وتقلالالص حجالالم الورقالالة
والثمرل؛ ونخر اللحالاء؛ والتالدهور العالام والتقالزم ( ،(Davis and Sinclair, 1998وتعتبالر بعالا األنالواع
النباتية أنهالا تتحمالل أو تقالاوم اإلرالابة بالفيتوبالزمالا؛ وعنالد إرالابة تلالل النباتالات باآلفالة قالد ال تظهالر
عليها أي أعراض أو قد تظهر عليها أعراض ففيفة (.)Lee et al., 2000
وقدر  (2002( Seemüller et al.أن هناك حوالي  1 000نوع نباتي يصالا بالفيتوبالزمالا ،وتعتبالر
معظم عوائله النباتية من ثنائيات الفلقة .وقد اكتشف عالدد أقالل مالن أنالواع الفيتوبالزمالا لالد وحيالدات
الفلقالالة ،وغالبيالالة مالالا تنتمالالي مثالالل هالالذل العوائالالل إلالالى فصالاليلتي النخيليالالات والنجيليالالات Seemüller et al.
).)2002
وتوجالالد أنالالواع الفيتوبالزمالالا علالالى مسالالتو العالالالم ككالالل .ويعتمالالد االنتشالالار الجغرافالالي ألمالالراض
الفيتوبالزما وتأثيرها على نااق عوائلها وكذلل على وجود الحشرات الناقلة ويلوكها الغذائي .فإن
بعا أنواع الفيتوبالزما يتسم بنااق وايع للنباتات العائلة وبالناقالت متعددل العوائل ،ولهذا تمتالاز
بويع انتشارها .وثمة أنواع أخر من الفيتوبالزما التي لها ناالاق محالدود مالن العوائالل والحشالرات
الناقلالالة ذات عوائالالل محالالدودل أو أحاديالالة ،األمالالر الالالذي يحالالد مالالن انتشالالارها الجغرافالالي .لالفالالالع علالالى
االنتشار الجغرافي للمجموعات التصنيفية ألنواع الفيتوبالزما انظر ).Foissac and Wilson (2010
ويمكن للفيتوبالزما أن تنتقل بواياة الحشالرات الناقلالة ،ونبالات الحالامول المتعالر الافيلالي،
والتاعيم ،كما يمكن انتشارها عن فريق التكاثر الخضالري لججالزاء المصالابة مالن النبتالة .وتقتصالر
الحش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرات الناقل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة للفيتوبالزم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ،والمس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ولة
عالالن نسالالبة كبيالالرل مالالن انتشالالارها الابيعالالي ،علالالى الناافالالات الورقيالالة والناافالالات النباتيالالة والبسالاليال
(نصالالفيات األجنحالالة ،عنقيالالات الخرفالالوم) التالالي تتغالالذ كلهالالا مالالن اللحالالاء ،وتنقالالل الممرضالالات بإمعالالان.
ووضع ) Weintraub and Beanland (2006قائمة بأكثر من  90نوعا يعرف عنه أناله ناقالل يمكالن لبعضاله
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نقل أكثر من بالزما نباتية واحدل .وثمة فرق أخر لنقل الفيتوبالزما تشمل االنتقال بوايالاة نبالات
الحامول المتعر الافيلي والتاعيم .وتعتبر نباتات الحامول (من نالوع )Cuscuta and Cassytha spp.
ففيليات للكروم تمد أوعية اتصال بعوائلها من خالالل مراشالف .وعنالدما يقالام جسالر بالين نبالات يالليم
وآخر مصا بالفيتوبالزما ،تنتقل الفيتوبالزما إلى النبات السليم عبر قنالوات اللحالاء الناقلالة .ويمكالن
نقل اآلفة بالتاعيم واإلكثالار الالدقيق للنباتالات ضالمن زراعالة األنسالجة ،لحفال الفيتوبالزمالا ألغالراض
مرجعية ( ،IPWGبدون تاريخ).
يمكالالن االفالالالع علالالى مزيالالد مالالن المعلومالالات حالالول الفيتوبالزمالالا ،بمالالا فالالي ذلالالل رالالور تظهالالر
األعالالراض المرضالالية وقائمالالة بالحشالالرات الناقلالالة وقاعالالدل بيانالالات عالالن تصالالنيف الفيتوبالزمالالا ،علالالى
الموقعين اإللكترونيين التاليين:
COST Action FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems

(اإلدارل المتكامل الالالالالالالالة ألوبئ الالالالالالالالة الفيتوبالزم الالالالالالالالا ف الالالالالالالالي أنظم الالالالالالالالة المحار الالالالالالالاليل المختلف الالالالالالالالة)
)(http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org/ومرك الالالالالالالالالالالالالالالز م الالالالالالالالالالالالالالالوارد الفيتوبالزم الالالالالالالالالالالالالالالا
)(http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html

 -2معلومات تصنيفية
االسم:

الفيتوبالزما (البالزما النباتية)

المرادفات:

كائنات مشابهة للمفاورات ) ،(MLOمفاورات

الوضع التصنيفي،Acholeplasmataceae ،Mollicutes ،Firmicutes ،Bacteria :
""Candidatus Phytoplasma

،Acholeplasmatales

قام فريق العملي المعنالي بالفيتوبالزما/الافيليالات الحلزونيالة ومجموعالة تصالنيف الفيتوبالزمالا
لد برنامج البحوث الدولي المعني بالعلوم المقارنة للمفاورات ) ،(IRPCMبوضع خاوف توجيهية
لورالف أنالواع " الفيتوبالزمالا المرشالحة" " "Candidatus (Ca.) Phytoplasmaويعتمالد تحديالد أنالواع "
الفيتوبالزم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا المرش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحة" ""Ca. Phytoplasma
علالالى تسلسالالالت جينالالة الحمالالا النالالووي الريبايالالي  ،16Sفضالالال عالالن موارالالفاته البيولوجيالالة .وتكالالون
الفيتوبالزما عموما ضمن النالوع الواحالد متاابقالة بنسالبة ≥  97.5فالي المائالة علالى ≥  1 200نوكليوتيالد
من جينة الحما النووي الريبايالي  .16Sوعنالدما تتضالمن أنالواع الفيتوبالزمالا المرشالحة خصالائص
بيولوجية مختلفة (نالاقالت ونباتالات عائلالة) ،يمكالن تمييزهالا تصالنيفيا وفقالا لقواعالد محالددل وردت فالي
) .IRPCM (2004وتم نشر ورف أنواع "الفيتوبالزما المرشالحة" فالي مجلالة International Journal of
 Systematic and Evolutionary Microbiologyواعتب الالارا م الالن م الالار /آذار  2015ور الالف  37نوع الالا
من "الفيتوبالزما المرشحة".

 -3الكشف وتحديد الهوية
تعتبر تقنيات التفاعل المتسلسالل للبالوليميراز ،الاريقالة المختالارل لكشالف الفيتوبالزمالا .ويعتمالد
نجا الكشف الجزيئي للبالزما النباتيالة علالى أخالذ العينالات مالن األنسالجة النباتيالة بالاريقالة المنايالبة،
وعلالالى الاالالرق الموثوقالالة اليالالتخرا حمالالا النالالوال (Palmano, 2001؛  .)Firrao et al., 2007ويمكالالن
ألنالالواع الفيتوبالزمالالا أن تكالالون موزعالالة بشالالكل غيالالر متجالالانت وبمسالالتو متفالالاوت علالالى امتالالداد النبتالالة
وبخارالالة فالالي العوائالالل الخشالالبية ،ويعتبالالر النسالاليج الالالذي تظهالالر عليالاله أعالالراض اإلرالالابة مثاليالا لكشالالف
وجالالود الفيتوبالزمالالا (Constable et al., 2003؛ Garcia-Chapa et al., 2003؛ Christensen et al., 2004؛
 .)Necas and Krska, 2006ويمكن أن تصا بعا النباتات العائلة بعدو عديمة األعراض ،وإذا مالا
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ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم االش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتبال
بها فمن المهم أخذ العينات بشكل واف من مختلف أنسجة النبتة.
وت ثر كمية الفيتوبالزما الموجودل لد النبات العائالل فالي موثوقيالة اختبالار التفاعالل المتسلسالل
للبالالوليميراز ) .(Marzachì, 2004ويمكالالن لكميالالة الفيتوبالزمالالا أن تتالالأثر بسالالاللتها أو أنواعهالالا وبالالأنواع
النبات الات العائل الة وبتوقي ال اإلرالالابة والظالالروف المناخيالالة .ويعتبالالر توقي ال أخالالذ عينالالات مالالن أنسالالجة
النبات الالالالالالالالالالالالالالات هام الالالالالالالالالالالالالالا عل الالالالالالالالالالالالالالى اعتب الالالالالالالالالالالالالالار أن تموض الالالالالالالالالالالالالالع الفيتوبالزم الالالالالالالالالالالالالالا وكميته الالالالالالالالالالالالالالا
في النبات قابالن للتأثر بالتغييرات المويالمية (Seemüller et al., 1984؛ Jarausch et al., 1999؛ Berges
et al., 2000؛ Constable et al., 2003؛ Garcia-Chapa et al., 2003؛ .)Prezelj et al., 2012
وتعتبر األوراق النباتية التي تظهر عليهالا أعالراض اإلرالابة ،أفضالل مصالادر للعينالات بهالدف
تشخيص غالبيالة أمالراض الفيتوبالزمالا .تتموضالع الفيتوبالزمالا فالي الخاليالا الغرباليالة للحالاء النباتالات
المصابة ،ولالذا كثيالرا مالا تالتم االيالتعانة بمعالاليق األوراق أو العالروق الويالاى أو السالوق أو القشالرل
الداخلي الالالالالالالالالة م الالالالالالالالالن أج الالالالالالالالالل اي الالالالالالالالالتخرا الحم الالالالالالالالالا الن الالالالالالالالالووي ،وف الالالالالالالالالي بع الالالالالالالالالا الح الالالالالالالالالاالت
(مثالالل المالالرض  xالنالالاجم عالالن الفيتوبالزمالالا) ،فالالإن يالالويقات الثمالالار تحتالالوي علالالى أعلالالى كميالالة مالالن
الفيتوبالزمالالا ) .(Kirkpatrick, 1991ورغالالم أنالاله يجالالوز أيضالالا كشالالف الفيتوبالزمالالا فالالي جالالذور األشالالجار
الساكنة وأجزاء من لحائها ،يفضل عموما كشف الفيتوبالزما في نهاية فصل الصيف .ويمكالن حفال
العينات النباتيالة التالي يالتم جمعهالا عنالد درجالة حالرارل  20درجالة مئويالة تحال الصالفر ألكثالر مالن يالتة
أشهر قبل إجراء االختبار .ويمكالن تخزينهالا لفتالرل أفالول عنالد درجالة حالرارل  80درجالة مئويالة تحال
الصفر أو يمكن تجفيفها بواياة التجميد أو تجفيفها بكلوريد الكلسيوم وتخزينهالا عنالد درجالة حالرارل
 4درجات مئوية.
وأفيد عن فرق متنوعة اليتخرا األحماض مالن النالو بهالدف كشالف الفيتوبالزمالا بوايالاة
التفاعل المتسلسل للبالوليميراز .وهنالاك عالدد مالن الاالرق التالي تسالتعين بمرحلالة للتخصاليال مالن أجالل
تركيالز الفيتوبالزمالا قبالل ايالتخرا حمالا النالو (Kirkpatrick et al., 1987؛ Ahrens and Seemüller,
 .)Princeويمك الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن له الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذل التقني الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
et al.,
1992؛ 1993
أن تكون مفيدل في حال العوائل التي توجد فيها الفيتوبالزما بكميالات متدنيالة ،مثالل النباتالات الخشالبية
المعمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرل،
أو في حال العوائل "الصعبة" التي قد تستخر  ،بالاالقتران مالع ايالتخرا حمالا النالو  ،مسالتويات
مرتفعة من المركبات مثل السكريات المتعالددل والبالولي فينالول القالادرل علالى كالبح التفاعالل المتسلسالل
للبالالوليميراز .ويالالتم فالالي بعالالا الاالالرق المبسالالاة ،فحالالن األنسالالجة النباتيالالة مباشالالرل فالالي دار متحلالالل
متوفر تجاريا ،أو في محلول دار قالائم علالى بروميالد تريميثيالمونيالوم ياليتيل .ويالتم ايالتخدام  2فالي
المائة من بروميالد تريميثيالمونيالوم ياليتيل (ثبال أن المحلالول بنسالبة  3فالي المائالة أكثالر موثوقيالة فالي
حالالال كرمالالة العنالالال) (Daire et al., 1997؛  .)Angelini et al., 2001ويالالتم بعالالد ذلالالل ايالالتخرا الحمالالا
النووي مباشرل مالن الحاللالة بايالتعمال أعمالدل دوران الساليليكا المتالوفرل تجاريالا (Green et al., 1999؛
 )Palmano, 2001أو الخرزات المغنافيسية ) (Mehle et al., 2013أو بايتعمال مذيبات عضوية ( Daire
 .)Zhangتنف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذ الاريق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
et al.,
et al.,؛ 1998
1997
التي تستعين بالخرزات المغنافيسية بواياة جهاز آلي اليتخرا حما النو (مثالال KingFisher
من  .)1Thermo Scientificوإن غالبية فالرق االيالتخرا مثبتالة الصالالحية بالكامالل لمجموعالة منوعالة
 1في هذا بروتوكول التشخيص جر ورف الارق (بما فيهالا اإلشالارل إلالى األيالماء التجاريالة) بحسالال مالا هالي منشالورل ،إذ أنهالا تحالدد
المس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتو األر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللي للحساي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية
أو التخصالالص و/أو قابليالالة النسالالخ الالالذي تالالم بلوغالاله .إن ايالالتخدام أيالالماء الكواشالالف أو المالالواد الكيميائيالالة أو التجهيالالزات فالالي بروتوكالالوالت
التشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخيص هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذل ال يناالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوي
على تأييدها من أجل ايتثناء أخر قالد تكالون منايالبة هالي أيضالا .ويجالوز تعالديل اإلجالراءات المخبريالة الالواردل فالي البروتوكالوالت لكالي
تتواءم مع معايير المختبرات الفردية ،شرياة المصادقة عليها بالشكل المنايال.
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من العوائل النباتية .ويتم اختيار الاريقة تبعا للعائل قيد االختبار ومد توفر المرافق والتجهيالزات.
وقالالد يكالالون مالالن العملالالي تابيالالق فريقالالة تتضالالمن مرحلالالة لتخصالاليال الفيتوبالزمالالا للعوائالالل الخشالالبية
المعمرل ،فيما تابق فريقة مبساة للعوائالل العشالبية .ومالن المهالم ،إلجالراء التشخيصالات الروتينيالة،
إثبات رالحية فريقة ايتخرا العائل المحدد لضمان الموثوقية.
تم تصميم عدد من بادئات التفاعالل المتسلسالل للبالوليميراز الشالاملة التالي تسالمح بتضالخيم جينالة
الحما النووي الريبايي  16Sألية فيتوبالزما معروفة .البادئتان األكثالر شاليوعا همالا Deng ( P1/P7
and Hiruki, 1991؛  )Schneider et al., 1995وزو الب الالواد Lee et al., 1993( R16F2n/R16R2؛
 )Gundersen and Lee, 1996اللتالان يمكالن ايالتخدامهما فالي بروتوكالول التفاعالل المتسلسالل للبالوليميراز
المتالالداخل .ويقالالوم زو البالالواد  P1/P7بتضالالخيم أحالالد منتجالالات التفاعالالل المتسلسالالل للبالالوليميراز الالالذي
يحتالالوي علالالى جينالالة الحمالالا النالالووي الريبايالالي  16Sكاملالالة ،فضالالال عالالن المناقالالة المباعالالدل 16S/23S
للحما النووي الريبايي .أفيد أن حسايية التفاعالل المتسلسالل للبالوليميراز اآلنالي تفالوق أو تضالاهي
حسايية التفاعل المتداخل وذلل بحسالال الفيتوبالزمالا -العائالل ) (Christensen et al., 2004كمالا أن هالذا
التفاعل أكثر قابلية للتحليل ذي اإلنتاجية العالية إذ ال داعي للمعالجة بعد المضاعفة .ويعتبر التفاعل
المتسلس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل للب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوليميراز
اآلنالالي بايالالتخدام مسالابر  TaqManأكثالالر تخصصالالا كالالذلل ويناالالوي علالالى احتمالالال أقالالل النتقالالال التلالالوث
بين األدوات والعينات لد التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي وال ييما التفاعل المتداخل .يمكن
ورود نتائج إيجابية كاذبالة مالع أنالواع البكتيريالا القريبالة جالدا مالن الفيتوبالزمالا ،فالي مقايسالات التفاعالل
المتسلسل للبوليميراز التي يوري بها هذا البروتوكول – وهذل مساومة ال غنى عنها من أجل تنفيالذ
.)Pilotti
et al.,
Fránová,؛ 2014
مقايس الالالالالالالالالالالالالالالالالالة ش الالالالالالالالالالالالالالالالالالاملة (2011
ومن الممكن تنفيذ مقايسات أكثر تخصصا للتفاعل المتسلسل للبوليميراز ،أو في حال كانال النتيجالة
حرجة (مثل عينات الحجر الصحي ما بعد الدخول ،والسجل الجديد للعوائل ،والتوزيعات الجديدل)،
تنبغي يلسلة منتج التفاعل التقليدي.
وفضال عن تضخيم جينة الحما النووي الريبايي  ،16Sايتخدم فرق التفاعل المتسلسالل
للب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوليميراز
أيضا لتضخيم منالافق الجينالوم األخالر بقصالد كشالف الفيتوبالزمالا وتصالنيفها ،بمالا فالي ذلالل جينالات
البالروتين الريبايالي (Lim and Sears, 1992؛ Jomantiene et al., 1998؛ Lee et al., 1998؛ Martini et al.,
 .)2007ويمكالن لهالذل البالواد أن تكالون مفيالدل عنالدما تالدعو الحاجالة إلالى مناقالة مسالتقلة ثانيالة لجينالوم
الفيتوبالزما.
وقد تحتوي العينات على مركبات كفيلة بكبح التفاعل المتسلسل للبوليميراز وذلل تبعا ألنواع
العوائالالل ونالالوع األنسالالجة ويالالنها .وعلالالى ذلالالل ،فمالالن المهالالم التحقالالق مالالن كفالالاءل التفاعالالل المتسلسالالل
للبوليميراز لمستخرجات الحما النووي بايالتعمال بالواد الشالاهد الالداخلي التالي تضالخم جينالة مالن
النبتة العائلة .ويمكن تجالاوز التالأثيرات الكابحالة للعائالل عبالر زيالادل تنقيالة الحمالا النالووي بايالتخدام
عمود دوران السيفاكريل أو عبر إضافة ألبومين المصل البقري ).(Kreader, 1996

 1-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل
إن بادئتي التفاعالل المتسلسالل للبالوليميراز المسالتخدمتين فالي هالذا االختبالار همالا
 )Hiruki, 1991و )Schneider et al., 1995( P7لتفاعل المرحلة األولى:
( P1أمامية):
( P7عكسية):

Deng and ( P1

5′-AAG AGT TTG ATC CTG GCT CAG GAT T-3′
5′-CGT CCT TCA TCG GCT CTT-3′
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أم الالا بادئت الالا تفاع الالل المرحل الالة الثاني الالة فهم الالا
(:)Lee et al., 1993
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 )Gundersen and Lee, 1996( R16F2nوR16R2

( R16F2nأمامية):

5′-GAA ACG ACT GCT AAG ACT GG-3′

( R16R2عكسية):

5′-TGA CGG GCG GTG TGT ACA AAC CCC G-3′

ويتكالالون خلالالي التفاعالالل البالغالالة كميتالاله  20ميكرولتالالرا مالالن دار بالالوليميراز الحمالالا النالالووي
للمس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتحرل المائي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة × 1
الالالذي يحتالالوي كلوريالالد المغنيزيالالوم  1.5ميليمالالوالر بمقالالدار  0.5ميكرومالالوالر لكالالل بادئالالة ،ونكليوتيالالدات
ثالثيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الفويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفات
 200ميكروموالر ،ووحدل من بوليميراز الحما النووي للمستحرل المائية ونموذ حما نووي 2
ميكرولتر .تتألف أفوار التضخيم من مرحلة تمسيخ أولية عند درجالة حالرارل  94درجالة مئويالة لمالدل
دقيقتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين ،تعقبهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  40دورل عنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد درجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرارل
 94درجة مئوية لمدل ثالثين ثانيالة و 53درجالة مئويالة (البادئتالان  )P1/P7أو  50درجالة مئويالة للبالادئتين
( )R16F2n/R16R2لمدل ثالثين ثانية و 72درجة مئوية لمدل دقيقالة واحالدل ،ومرحلالة تمديالد أخيالرل عنالد
درجالالة حالالرارل  72درجالالة مئويالالة لمالالدل عشالالر دقالالائق .أمالالا بالنسالالبة إلالالى التفاعالالل المتالالداخل ،فيسالالتخدم 1
ميكرولتر من منتجات تفاعل المرحلة األولى إمالا بشالكل غيالر مالذو وإمالا مالذو بنسالبة تصالل إلالى
 ،1:30كنم الالالالالوذ لتفاع الالالالالل المرحل الالالالالة الثاني الالالالالة .وم الالالالالن ث الالالالالم تحل الالالالالل منتج الالالالالات التفاع الالالالالل بواي الالالالالاة
الرحالن الكهربائي الهالمي .وتنتج البادئتان  R16F2n/R16R2تباعا أمبليكونا من  1 800زو قاعالدل،
وأمبليكونالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
من  1250زو قاعدل.
ويتأكالالد وجالالود الحمالالا النالالووي الم هالالل للتفاعالالل المتسلسالالل للبالالوليميراز فالالي المسالالتخرجات
بايتخدام جينة الحما النووي الريبايي  28Sالشاملة حقيقية النوال لـ ).Werren et al. (1995
( 28Sfأمامي):

5′-CCC TGT TGA GCT TGA CTC TAG TCT GGC-3′

( 28Srعكسي):

5′-AAG AGC CGA CAT CGA AGG ATC-3′

ويناوي الخلي المستخدم لمقايسة جينة الحما النووي الريبايي  28Sعلى المكونات نفسالها
ويالالتم تالالدويرل ضالالمن نفالالت أفالالوار مقايسالالة الفيتوبالزمالالا ،بحيالالي يمكالالن تنفيالالذ المقايسالالتين بالالالتزامن فالالي
أنبوبين منفصلين .تنتج البادئتان  28Sf/28Srأمبليكونا يتراو حجمه بين  500و 600زو قاعدل.
ويمكن ايتخدام أزوا بادئات أخر أيضا من أجل التثب من أهلية الحما النووي المعالين
للتفاعل المتسلسل للبوليميراز.

 2-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز اآلني
وينفذ التفاعل المتسلسل للبوليميراز اآلني بايتخدام مقايسة  TaqManالمصممة لجينة الحمالا
النووي الريبايي  28Sالتي ايتخدمها :(2004) Christensen et al.
بادئة أمامية:

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

بادئة عكسية:

5′-TCT TCG AAT TAA ACA ACA TGA TCC A-3′

بروتوكول التشخيص

6-12

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

مسبار

بروتوكول التشخيص 12

5′-FAM-TGA CGG GAC TCC GCA CAA GCG-BHQ-3′ :TaqMan

ويج الالوز ب الالدال م الالن ذل الالل االي الالتعانة بالتفاع الالل المتسلس الالل للب الالوليميراز اآلن الالي الم الالذكور ل الالد
 (2009) Hodgetts et al.والمصمم لجينة الحما الريبايي النووي ".23S
( JH-F 1بادئة أمامية):

5′-GGT CTC CGA ATG GGA AAA CC-3′

 JH-Fكلية (بادئة أمامي):
( JH-Rبادئة عكسية):

5′-ATT TCC GAA TGG GGC AAC C-3′

5′-CTC GTC ACT ACT ACC RGA ATC GTT ATT AC-3′

 JH-Pشاملة (مسبار :)TaqMan

5′-FAM-MGB-AAC TGA AAT ATC TAA GTA AC-BHQ-3′

ويتكون خلي التفاعل البالغة كميته  25ميكرولتالرا مالن خلالي المسالتحرل المائيالة الرئيسالي ×
للتفاعالالل المتسلسالالل للبالالوليميراز اآلنالالي ،وبادئالالة أماميالالة  300نالالانومتر ،وبادئالالة عكسالالية  300نالالانومتر،
ومسبار  100 FAMنانومتر ،ونموذ حما نووي  2ميكرولتالر .يالتم اختبالار العينالات بنسالختين لكالل
منها .تتألف أفوار عملية التضخيم من مرحلة تمسيخ أولية عند درجة حرارل  95درجة مئويالة لمالدل
 3دق الالالالالالالائق تعقبه الالالالالالالا  40دورل عن الالالالالالالد درج الالالالالالالة ح الالالالالالالرارل  95درج الالالالالالالة مئوي الالالالالالالة لم الالالالالالالدل  15ثاني الالالالالالالة
و 60درجالالة مئويالالة لمالالدل دقيقالالة واحالالدل .قالالد تتفالالاوت أفالالوار التالالدوير بتفالالاوت نالالوع الخلالالي الرئيسالالي
المستخدم (فعلى يبيل المثال تتالال بعا الخالئ مرحلة لتفعيل البوليميراز عند درجة حرارل 95
درجة مئويالة لمالدل  10دقالائق فيمالا تسالتوجال الخالئال التالي تحتالوي علالى جينالة  UDGفتالرل تعليالق فالي
البداية عند درجة حرارل  50درجة مئوية لمدل دقيقتين) .تحلالل نتالائج التفاعالل المتسلسالل للبالوليميراز
اآلني بواياة البرمجيات المرفقة باألدال التي تتيحها الشركة المصنعة.
وتسالالتعين مقايسالالة التفاعالالل المتسلسالالل للبالالوليميراز اآلنالالي لالالـ ) Christensen et al. (2004بالالـ 900
نانومتر من البادئة العكسية وقد جر تحديي الكمية إلى  300نانومتر في تقرير الحق ( Christensen
.)et al.,
2013
يمكن تنفيذ هذل المقايسة مع أية من كميتي البادئة العكسية المذكورتين.
1

تالالم تقيالاليم فريقالالة التفاعالالل المتسلسالالل للبالالوليميراز اآلنالالي لجينالالة الحمالالا النالالووي الريبايالالي  16Sعبالالر
اختبالالار أنالالواع للفيتوبالزمالالا مالالن  18مجموعالالة فرعيالالة ،فتبالالين أنهالالا بالالنفت حسايالالية التفاعالالل التقليالالدي
المتالالداخل أو تفوقالاله حسايالالية عشالالر مالالرات ،وذلالالل تبعالالا للبالزمالالا النباتيالالة-العائالالل (Christensen et al.,
) .2004وتبين من اختبالار حلقالة لكشالف الفيتوبالزمالا فالي األشالجار المثمالرل شالارك فياله  22مختبالرا أن
مقايس الالتي ) Christensen et al. (2004و) Hodgetts et al. (2009متش الالابهتين م الالن حي الالي الحساي الالية
والخصورية .(EUPHRESCO FruitPhytoInterlab Group, 2011).
ويتم التثب من وجود حما نووي م هل للتفاعل المتسلسل للبالوليميراز فالي المسالتخرجات،
بايتخدام مقايسة  COXالواردل في ) Weller et al. (2000التي تضخم جينة أكسيداز السيتوكروم:
( COX-Fبادئة أمامية):

5′-CGT CGC ATT CCA GAT TAT CCA-3′

( COX-Rبادئة عكسية):

5′-CAA CTA CGG ATA TAT AAG AGC CAA AAC TG-3′

( COX-Pمسبار :)TaqMan

5′-FAM-TGC TTA CGC TGG ATG GAA TGC CCT-BHQ-3′

وبدال من ذلالل ،يمكالن ايالتخدام مقايسالة جينالة الحمالا النالووي الريبايالي  18Sلالـ

Christensen

)et al. (2004

بادئة أمامية:

5′-GAC TAC GTC CCT GCC CTT TG-3′
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5′-AAC ACT TCA CCG GAC CAT TCA-3′

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

وتتكالالون خالئ ال التفاعالالل الخارالالة باريقالالة  COXوتلالالل التالالي تخالالص مقايسالالات جينالالة الحمالالا
النووي الريبايي  ،18Sمالن المكونالات نفسالها ،كمالا يجالري تالدويرها ضالمن األفالوار نفسالها المعتمالدل
لمقايسة الفيتوبالزما اآلني بحيي يمكن تنفيذ المقايستين بالتزامن في أنبوبين منفصلين .وكبديل عالن
ذلالالل ،يجالالوز تنفيالالذ مقايسالالة الرقابالالة الداخليالالة علالالى مسالالتويات متعالالددل فالالي األنبالالو نفسالاله لمقايسالالة
الفيتوبالزمالالا ،فالالي حالالال كالالان المسالالبار مويالالوما بصالالبغة مخبالالرل مختلفالالة ،وشالالرياة أن تكالالون كميالالات
البادئات والمسابر في أفضل مستوياتها ،للح ول دون أن تصبح كميات الفيتوبالزما أقالل بكثيالر مالن
المستويات المرتفعة للحما النووي النباتي المستخدم كشاهد داخلي.

 3-3شواهد االختبارات الجزيئية
لكالالي تعتبالالر نتيجالالة االختبالالار موثوقالالة ،ينبغالالي تنالالاول شالالواهد منايالالبة – تبعالالا لنالالوع االختبالالار
المسالالتخدم ومسالالتو التأكالالد المالالالو – لكالالل يلسالاللة عالالزل وتضالخيم لحمالالا نالالوال اآلفالالة المسالالتهدفة.
وبالنسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة إلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى التفاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل المتسلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل للبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوليميراز،
فالالإن الشالالاهد اإليجالالابي للحمالالا النالالووي والشالالاهد الالالداخلي والشالالاهد السالاللبي للتضالالخيم (بالالدون شالالاهد
نموذ ) هي شواهد الحد األدنى الواجال ايتخدامها.
الشاااهد اجيجااابي لحما النااواة .يالالتم ايالالتخدام هالالذا الشالالاهد لررالالد كفالالاءل فريقالالة االختبالالار (مالالا عالالدا
االيتخرا ) ،وبخارة التضخيم .يمكن ايتخدام الحمالا النالووي للفيتوبالزمالا المسالتخر مالن نبتالة
مصابة ،أو الحما النووي المضخم للجينوم الكامل أو شاهد مصنع (مثل المنتج المستنسخ للتفاعل
المتسلسل للبوليميراز).
الشاااهد الااداخلي .فيمالالا يخالالص التفاعالالل التقليالالدي والتفاعالالل اآلنالالي ،ينبغالالي إدمالالا جينالالة لتالالدبير شال ون
التركيال الوراثي ،مثل جينة الحما النووي الريبايي الشاملة حقيقية النالوال ( 28Sانظالر القسالم 1-3
لالفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى ايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدامها
في التفاعل التقليدي المتداخل) أو جينة ( COXانظر القسم  302لالفالع على ايتخدامها في التفاعالل
اآلني) ضمن البروتوكول ،من أجل القضاء على احتمال ورود نتالائج ياللبية كاذبالة للتفاعالل الناجمالة
عن فشل ايتخرا الحما من النوال أو فساد هذا األخير أو وجود كوابح للتفاعل.
شاهد التضخيم السلبي (ال شاهد نماوج)) .يعتبالر هالذا الشالاهد ضالروريا للتفاعالل التقليالدي وللتفاعالل
اآلني ،من أجل ايتبعاد أية نتائج إيجابية كاذبالة ناجمالة عالن التلالوث خالالل إعالداد خلالي التفاعالل .أمالا
الماء المالئم للتفاعل المتسلسل للبوليميراز الذي ايتخدم إلعداد خلي التفاعل ،فيضالاف فالي مرحلالة
التضخيم.
شاهد االستخرا) اجيجابي-يستخدم هذا الشاهد للتأكالد مالن أن حمالا نالوال الفيتوبالزمالا متالا بكميالة
وبجودل كافيتين للتفاعل المتسلسل للبوليميراز ولضمان كشالف الممرضالات .يالتم ايالتخرا الحمالا
النالالووي للفيتوبالزمالالا مالالن أنسالالجة العوائالالل المصالالابة أو مالالن النسالاليج النبالالاتي السالالليم الالالذي قالالد لدغتالاله
الفيتوبالزما.
وينبغالالي لكميالالة الشالالاهد اإليجالالابي أن تضالالاهي حالالوالي عشالالر كميالالة أنسالالجة األوراق النباتيالالة
المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدمة لكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل نبتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة،
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مالالن أجالالل ايالالتخرا الحمالالا النالالووي .وإذا مالالا تالالم ايالالتكثار العينالالات ،فيجالالال تعالالديل كميالالة الشالالواهد
اإليجابيالالة بموجالالال ذلالالل (مالالثال عشالالر كتالالل مالالن عينالالات يبلالالو وزن الواحالالدل منهالالا  20ملالالو اليالالتخرا
الحما النووي ،و 2ملو مالن األوراق النباتيالة المصالابة  198 +ملالو مالن األنسالجة النباتيالة السالليمة).
وإذا لم يتم كشف الشاهد اإليجابي ،فيجال تكرار االختبار أو تخفيا معدل االيتكثار إلى أن يتحقق
كشف يمكن التعويل عليه.
ٌ
ومن أجل التفاعل المتسلسل للبوليميراز ،يجالال اتخالاذ الحياالة مالن أجالل تجنالال انتقالال التلالوث
ج الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراء ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرذاذ الن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاجم
عن الشاهد اإليجابي أو عن العينالات اإليجابيالة .وينبغالي للشالاهد اإليجالابي المسالتخدم فالي المختبالر أن
يسلسل بحيي يصبح ذلل التسلسل جاهزا للمقارنته بسهولة مع التسلسالت التالي تالم الحصالول عليهالا
من أمبليكونات التفاعل ذات الحجم الصحيح .وكبديل عن ذلل ،يمكن تكوين شواهد إيجابية مصالنعة
ذات تسلسل معروف يمكن أن تقارن بدورها بأمبليكونات التفاعل ذات الحجم المنايال.
الشاهد السلبي لالستخرا)-يستعمل هذا الشاهد لررد التلوث خالالل ايالتخرا حمالا النالو و/أو
التفاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل المتبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادل
مع نسيج العائل .ويجوز للشاهد أن يكون دار االيالتخرا أو يمكالن أن يحتالوي علالى حمالا نالو
قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخراجه
من نسيج عائل غير مصا قد خضع بالتالي إلى التضخيم .وفي حال توقع أعداد كبيرل من العينات
اإليجابية ،يورى بإدرا شواهد يلبية لاليتخرا بين العينات ليتم اختبارها.

 4-3تفسير نتائج التفاعل المتسلسل للبوليميراز
 1-4-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل
يعتبر التفاعل المتصل بالممرضات موثوقا به فق في حال:
 أنتج الشاهد اإليجابي أمبليكونا للممرض المستهدف ،بالحجم الصحيح ل الالم ين الالتج ش الالاهد االي الالتخرا الس الاللبي وش الالاهد التض الالخيم الس الاللبي أي أمبليكون الالات للمم الالرضالمستهدف ،بالحجم الصحيح
أما بالنسبة إلى الشواهد الداخلية التي تستهدف الحما النالووي للنبتالة ،فعلالى كالل مالن الشالاهد
السليم (في حال ايتخدامه) والشالاهد اإليجالابي وكالل مالن عينالات االختبالار أن ينالتج أمبليكونالا بالالحجم
المتوق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع .وف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال عج الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزت العين الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
عن التضخم بواياة بادئات الشالاهد الالداخلي فهالذا قالد يعنالي مالثال أن ايالتخرا الحمالا النالووي قالد
فشالالل ،أو أن حمالالا النالالوال لالالم يالالدر فالالي خلالالي التفاعالالل أو أن ثمالالة مركبالالات فالالي الحمالالا النالالووي
المس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخر تك الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبح التفاع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل أو أن الحم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالووي
قد فسد.
وتعتبر نتيجة اختبار العينة المحددل إيجابية إذا ما أنتج أمبليكونا بالالحجم الصالحيح .ومالن أجالل
تحديد هوية الفيتوبالزما الموجودل في عينات إيجابية ،فال بد من يلسلة األمبليكون (انظالر القسالم -3
 .)5وفي بعا الحاالت ثمة مقايسات متاحة للتفاعل أكثر تحديدا.
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 2-4-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز اآلني
يحالالدد التفاعالالل المتسلسالالل للبالالوليميراز اآلنالالي مالالا إذا كانال العينالالة إيجابيالالة أو يالاللبية فيمالالا خالالص
إرابتها بالفيتوبالزمالا .مالن أجالل تحديالد هويالة الفيتوبالزمالا الموجالودل فالي العينالات اإليجابيالة ،ينبغالي
تنفيذ تفاعل تقليدي من أجالل الحصالول علالى فالول ال يقالل عالن  1250زو قاعالدل مالن جينالة الحمالا
النالالووي الريبايالالي  16Sالناتجالالة عالالن زو البادئالالات  R16F2n/R16R2مالالن أجالالل تحليالالل السلسالاللة (انظالالر
القسم  .)5-3وبدال من ذلل ،ولبعا أنواع الفيتوبالزما ،قد يجوز ايتخدام مقايسالات محالددل للتفاعالل
اآلنالي مالثال ،مجموعالة (انتشالار التفالا )  (Torres et al., 2005) SrX16واالرالفرار الالذهبي (Pelletier
).et al., 2009

 5-3تحليل التسلسل
تنبغالالي يلس اللة منتجالالات التفاعالالل إمالالا مباشالالرل وإمالالا بنقلهالالا أوال إلالالى عامالالل ايتنسالالا للتفاعالالل
التسلسلي للبوليميراز .ويمكن تحليل بيانات التسلسل بايتعمال "أدال البحي عن االرافاف المحلالي
األيايي"  BLASTNالمتوفرل في المركز الوفني لمعلومات التكنولوجيالا الحيويالة ( National Center
 .(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) )for Biotechnology Informationوإذا كان الالالال هوي الالالالة تسلس الالالالل
الفيتوبالزمالالا تتشالالابه بنسالالبة  97.5فالالي المائالالة مالالع أقالالر قريباتهالالا ،فتعتبالالر مالالن أنالالواع "الفيتوبالزمالالا
المرشحة" الجديدل .وفي هذل الحالة ،يجال يلسلة كامل جينة الحمالا النالووي الريبايالي  16Sوأداء
تحليل تاور الساللة .ومن المحبذ أن تسلسل مناقة منفصلة من الجينوم مثالل مناقالة  secYالمباعالدل
للحما الريبايي النووي  16S/23Sأو جينات البروتين الريبايي أو جينة .tuf

 -4السجالت
يجالالالال االحتفالالالاا بالسالالالجالت واألدلالالالة بالاريقالالالة المورالالالوفة فالالالي المعيالالالار الالالالدولي رقالالالم
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وفي الحاالت التالي قالد تتالأثر فيهالا أفالراف متعاقالدل أخالر بنتالائج التشالخيص ،ال ياليما حالاالت
ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدم االمتث الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال،
وحيي يسجل وجود الفيتوبالزمالا فالي مناقالة مالا للمالرل األولالى ،ينبغالي االحتفالاا بالسالجالت واألدلالة
والمواد اإلضافية التالية لسنة واحدل على األقل على نحو يضمن االقتفاء:
 تحفال العينالالة األرالاللية مجمالالدل عنالالد درجالالة حالالرارل  80درجالالة مئويالالة تحال الصالالفر ،أو تجفالالفبواياة التجميد أو تجفف على كلوريالد الكالساليوم وتحفال عنالد درجالة حالرارل أربالع درجالات
مئوية.
 وإذا كالالان األمالالر منايالالبا ،تبقالالى مسالالتخرجات الحمالالا النالالووي عنالالد درجالالة حالالرارل  20درجالالةمئوي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفر
أو  80درجة مئوية تح الصفر .أما المستخرجات النباتية التالي جالر تبقيعهالا علالى أغشالية،
فتحف عند درجة حرارل البيئة المحياة.
 لالالد االقتضالالاء ،يجالالال حف ال منتجالالات تضالالخيم التفاعالالل عنالالد درجالالة حالالرارل  20درجالالة تح الالص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفر أو  80درج الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
تح الصفر.
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 -5جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية
يمكن الحصول على معلومات إضافية بشأن هذا البروتوكول على العناوين التالية:
Plant Health and Environment Laboratory, Ministry for Primary Industries, PO Box 2095, Auckland
;1140, New Zealand (Lia W. Liefting; e-mail: lia.liefting@mpi.govt.nz; tel.: +64 9 9095726
fax: +64 9 9095739).
Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, Victoria, AgriBio, 5 Ring
Road,
Bundoora,
VIC
3083,
Australia
(Fiona
;Constable
e-mail: fiona.constable@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7326; fax: + 61 3 9032 7604).
;Department of Territory and Sustainability, Av. Diagonal 525, 08029 Barcelona, Spain (Ester Torres
e-mail: ester.torres@gencat.net).
Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute for Plant Protection and
;Fruit Crops, Schwabenheimer Str. 101, D-69221 Dossenheim, Germany (Wilhelm Jelkmann
e-mail: wilhelm.jelkmann@jki.bund.de).

ويمكن التقدم بالال لتنقيح بروتوكول التشخيص مالن قبالل المنظمالات القاريالة لوقايالة النباتالات
أو المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزل الفرعيالة لهيئالة تالدابير الصالحة النباتيالة ،مالن خالالل
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتالات ) (ippc@fao.orgالتالي تحيلاله بالدورها إلالى الفريالق الفنالي المعنالي
ببروتوكوالت التشخيص.
-6

شكر وتقدير

أعد المسودل األولى لبروتوكول التشخيص هذا ( L.W. Lieftingمختبر الصحة النباتية والبيئة،
وزارل الصناعات األولية ،نيوزيلنالدا) (انظالر القسالم السالابق) ،و( P. Jonesقسالم تفالاعالت ممرضالات
النب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات ،معه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد البح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوث
 ،Rothamsted Researchالمملكالالة المتحالالدل) ،و( F. Constableقسالالم التنميالالة االقتصالالادية والعمالالل والنقالالل
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 2015-11موافقة لجنة المعايير على فتالرل اإلخاالار لبروتوكالول التشالخيص وتأييالد الالرد
على االعتراض الريمي ).(2015_eSC_Nov_10
 2016-01اعتمدت لجنة المعايير لبروتوكول التشخيص بالنيابة عن هيئة تدابير الصالحة
النباتية (مع عدم ورود اعتراضات ريمية)
المعيااار الاادولي رقاام  - 27الملح ا  .12الفيتوبالزمالالا ( .)2016رومالالا ،االتفاقيالالة الدوليالالة
لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 04-2017اخالالدت هيئالالة تالالدابير الصالالحة النباتيالالة  ،فالالي دورتهالالا ( ، )12علمالالا بالتعالالديالت
التحريرية المقترحة من قبل مجموعة مراجعة اللغة العربية
 01-2018راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة الخاصة باللغة
العربية برتوكول التشخيص هذا وقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات بدمج
التعديالت وفقا َ لذلك.
أخر تحديث لتاريخ

المطبوع01-2018 :

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول التشخيص
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