اعتمدت جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية هذا بروتوكول التشخيص يف أغسطس/آب .2016
هذا امللحق جزء ُملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .27

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

رقم 27

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

بروتوكول التشخيص  :13بكتيريا أميلوفورا

اإليروينية Erwinia amylovora

اعتُمد في 2016؛ نُشر في

2018

بيان المحتويات
-1

معلومات عن اآلفة 3 ....................................................................................................................

-2

املعلومات التصنيفية 4 ...................................................................................................................

-3

الكشف 4 ...........................................................................................................................

1-3

الكشف يف النباتات احلاملة لألعراض

4

1-1-3

األعراض

5

2-1-3

أخذ العينات وإعدادها

6

3-1-3

العزل

6

1-3-1-3

العزل من عينات حاملة لألعراض

6

2-3-1-3

التخصيب-العزل

8

4-1-3

الكشف املصلي

9

1-4-1-3

التخصيب بواسطة فحص DASI-ELISA

9

2-4-1-3

دمغ األنسجة املباشر – إليزا

10

3-4-1-3

التألق املناعي

10

4-4-1-3

املقايسة املناعية باالنسياب اجلانيب

11

5-1-3

الكشف اجلزيئي

11

1-5-1-3

الشواهد لالختبارات اجلزيئية

12

3-5-1-3

تضخيم احلمض النووي بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز

14

4-5-1-3

اعتبارات عامة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز

17

5-5-1-3

التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي

18

6-5-1-3

تفسري النتائج من التفاعل املتسلسل للبوليمرياز

19

7-5-1-3

التضخيم املتساوي احلرارة بوساطة احللقة LAMP

20

2-3

الكشف يف النباتات غري احلاملة لألعراض

21

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول التشخيص

1-13

بروتوكول التشخيص

-4

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

13

1-2-3

أخذ العينات وجتهيزها

22

2-2-3

اختبارات املسح

23

حتديد اهلوية 23

1-4

حتديد اهلوية التغذوي واألنزميي

24

1-1-4

حتديد اهلوية عن طريق اخلصائص الكيميائية-احليوية

25

1-1-1-4

حتديد اخلصائص التغذوية واألنزميية

25

2-1-1-4

التحديد املؤمتت للهوية

26

3-1-1-4

حتديد اخلصائص عن طريق األمحاض الدهنية

26

2-4

التحديد املصلي للهوية

26

1-2-4

التالصق 26 ...................................................................................... Agglutination

2-2-4

التألق املناعي 26 ........................................................................................................

3-2-4

الفحص املناعي املرتبط باألنزمي (إليزا) 27 ................................................................................

4-2-4

املقايسة املناعية باالنسياب اجلانيب 27 ....................................................................................

3-4

حتديد اهلوية بالطرق اجلزيئية 28 ..........................................................................................

1-3-4

التفاعل املتسلسل للبوليمرياز 28 .........................................................................................

2-3-4

املاكرو -اقتطاع بالرحالن الكهربائي اهلالمي يف حقل نبضي 28 ....... pulsed field gel electrophoresis

4-4

تقنيات القدرة اإلمراضية

28

-5

السجالت 29 .........................................................................................................................

-6

جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية 29 .....................................................................................

-7

شكر وتقدير 30 .......................................................................................................................

-8

املراجع

-9

األشكال 34 .........................................................................................................................

بروتوكول التشخيص

30 .........................................................................................................................

2-13

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

-1

بروتوكول التشخيص

13

معلومات عن اآلفة

تعترب بكترييا أميلوفورا اإليروينية  Erwinia amylovoraالعامل املسبب ملرض اللفحة النارية الذي يؤثر يف معظم
األنواع من فصيلة التفاحيات  Maloideaeلعائلة الورديات  .)Spiraeoideae( Rosaceaeوهي أول بكترييا وصفت
كعامل مسبب لألمراض النباتية ( .)1883 ،Burrillتعد أمريكا الشمالية املوطن األصلي هلذه اآلفة ،و قد اكتشفت
خارج أمريكا الشمالية أول مرة يف نيوزيلندا عام  .1920وورد ذكر مرض اللفحة النارية يف إجنلرتا عام  ،1957ومنذ ذلك
احلني اكتشفت هذه البكترييا يف معظم مناطق أوروبا اليت تُزرع فيها العوائل املعرضة لإلصابة هبا .وهي توجد اآلن يف
ُ
أكثر من  40بلدا ،ومل يبلغ عن أي ظهور هلا يف أمريكا اجلنوبية ومعظم بلدان أفريقيا وآسيا (باستثناء البلدان احمليطة
بالبحر األبيض املتوسط) ،وقد استؤصلت يف أسرتاليا بعد إبالغ واحد عن اكتشافها هناك (.)2004 ،van der Zwet
وتشكل هذه البكرتيا خطرا على صناعة الفاكهة التفاحية يف مجيع هذه البلدان ( Bonnو.)2004 ،van der Zwet
وميكن االطالع على تفاصيل توزيعها اجلغرايف يف نظام اسرتجاع البيانات يف مركز احلجر الصحي التابع ملنظمة وقاية
النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط (منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط ،بال تاريخ).
أما أهم النباتات العائلة هلذه البكرتيا من الناحيتني االقتصادية والوبائية على حد سواء ،فهي أجناس كاينوميليس
 Chaenomelesوشبيهات الزعرور  Cotoneasterوالزعرور  Crataegusوالسفرجليات  Cydoniaواألكدنيا
 Eriobotryaوالتفاح  Malusوالزعرور البستاين  Mespilusوشوك النار  Pyracanthaوالكمثرى  Pyrusوالغبرياء
 Sorbusوسرتانفيزا  .)1986 ،Bradbury( Stranvaesiaوختتلف سالالت هذه البكترييا املعزولة من العليق (التوت
الشوكي)  Rubus sp.يف الواليات املتحدة ،عن السالالت من عوائل أخرى ( Starrوآخرون1951 ،؛ Powney
وآخرون2011 ،ب).
ويرجح أن مرض اللفحة النارية هو املرض البكتريي األكثر خطورة الذي يصيب أنواع الكمثرى الشائعة
 Pyrus communisوأصناف التفاح املزروع  Malus domesticaيف العديد من البلدان .تظهر األوبئة الناجتة عن هذا
املرض بشكل متفرق ،وهي تعتمد على عدد من العوامل ،مبا يف ذلك الظروف البيئية املالئمة ووجود مستوى كاف من
اللقاح يف البستان ومدى قابلية العائل للتأثر باآلفة .وينتشر املرض بسهولة عن طريق الطيور أو احلشرات أو املطر أو
الرياح ( .)2000 ،Thomsonويتبع تطور أعراضه التطور املويمي لنمو النبات العائل ،فهو يبدأ يف فصل الربيع مع إنتاج
اللقاح األويل من البكرتيا البائتة يف التقرحات خالل فصل الشتاء ( .)2000 ،Thomsonاليت تتسبب بإصابة الزهرات
ويستمر يف الصيف مصيبا الرباعم والثمار وينتهي يف فصل الشتاء بتطور التقرحات طوال فرتة سبات العائل ( van der
 Zwetو1995 ،Beer؛ .)2000 ،Thomson
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المعلومات التصنيفية

االسم:

1920 ،Winslow et al. (Burrill, 1883) Erwinia amylovora

املرادفات:

)Micrococcus amylovorus Burrill, 1883, Bacillus amylovorus (Burrill, 1883
Trevisan, 1889, “Bacterium amylovorus” [sic] (Burrill, 1883) Chester, 1897,
)Erwinia amylovora f.sp. rubi (Starr et al., 1951

الوضع التصنيفي:

 ،Proteobacteriaالتقسيم الفرعي

االسم الشائع:

اللفحة النارية (منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط)2013 ،

-3

Enterobacteriaceae ، Enterobacteriales،Y

الكشف

ميكن تشخيص مرض اللفحة النارية باستخدام العزل واالختبارات املصلية واجلزيئية .ويوصى بالفحوص املبينة أدناه
بعد أن تكون قد قُيمت يف اختبار أو أكثر من اختبارات احللقة التالية :يف عام  ،2003يف إطار مشروع "بروتوكوالت
التشخيص للكائنات احلية الضارة للنباتات" ) (DIAGPROالذي مشل عشرة خمتربات ( Lópezوآخرون)2006 ،؛ ويف
عام  ،2009يف إطار مشروع أورويب ل "تنسيق حبوث الصحة النباتية" مشل مخسة خمتربات ( Dreoوآخرون)2009 ،؛ ويف
عام  ،2010يف  14خمتربا من مجيع أحناء العامل ( Lópezوآخرون .)2010 ،واالختبارات املشار إليها يف الشكلني  1و2
هي متطلبات احلد األدىن للتشخيص ،إال أنه قد يلزم إجراء اختبارات إضافية قد تطلبها املنظمة القطرية لوقاية النباتات،
خاصة بالنسبة ألول إبالغ عن اآلفة يف بلد ما .مثال ،قد تيسر االختبارات املصلية التشخيص الظن للمواد النباتية
احلاملة لألعراض استنادا إىل الكشف عن بروتني حمدد ،ومع ذلك ،ينبغي أن يستخدم للكشف اختبار إضايف يستند إىل
مبدأ بيولوجي خمتلف .وينبغي لالختبارات مجيعها أن تتضمن شواهد إجيابية وشواهد سلبية.
يرد يف بروتوكول التشخيص هذا وصف للطرق (مبا يف ذلك اإلشارة إىل األيماء التجارية) كما هي منشورة ،إذ أن
هذه الطرق حددت املستوى األصلي للحساسية والتخصص و/أو القابلية للتكرار .وال يعن استخدام أيماء كواشف
كيمائية أو أجهزة يف بروتوكوالت التشخيص املصادقة عليها ضمنا وال استبعاد بعض آخر قد يكون مناسبا أيضا .وميكن
تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لتتوافق مع معايري املختربات املفردة ،شريطة أن يتم التحقق من صحتها
حتققا كافيا.
1-3
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األعرا

تكون أعراض اللفحة النارية على العوائل األكثر شيوعا مثل ( P. communisالكمثرى) و
(التفاح) و( Cydonia spp.السفرجل) و ( Eriobotrya Japonicaأكدنيا) و( Cotoneaster spp.شبيهات الزعرور)
و ( Pyracantha spp.شوك النار) و ( Crataegus spp.الزعرور) ،متشاهبة وميكن متييزها بسهولة .أما اسم املرض نفسه
فيصف يماته الرئيسية أي :ظهور أغصان وزهرات وأوراق منخورة املظهر يطغى عليها اللون البن كما لو أهنا أحرقت
بالنار .واألعراض املعتادة هي أوراق لوهنا بن إىل أسود على األغصان املصابة وإنتاج إفرازات واحنناء األغصان الطرفية
على هيئة "عصى الراعي" .وينتج املرض ،تبعا للجزء املصاب من النبات ،لفحات على الزهرات أو الرباعم أو الغصينات
أو األوراق أو الثمار أو األطراف أو اجلذوع أو القمم أو اجلذور ( ;van der Zwet and Keil, 1979
.)van der Zwet and Beer, 1995
M. domestica

يف أشجار التفاح والكمثرى ،تظهر األعراض األوىل عادة يف مطلع الربيع عندما يرتفع متوسط احلرارة عن
درجة مئوية خالل الطقس الرطب .وتصبح الزهرات املصابة مشبعة باملاء مث تذبل وتنكمش ويتحول لوهنا برتقاليا أو بنيا
إىل أسود .وقد تبدو السويقات أيضا مشبعة باملاء ،ويصبح لوهنا أخضر داكنا ويف النهاية بنيا أو أسود ،فتنز أحيانا
قطرات من إفرازات بكتريية لزجة .وتذبل األوراق املصابة وتنكمش ،وتتحول دابرات الثمار بأكملها إىل اللون البن يف
التفاح ،والبن الداكن إىل األسود يف الكمثرى ،لكنها تظل معلقة على الشجر لبعض الوقت .وعند اإلصابة ،يتحول لون
الثمريات اليانعة إىل البن ،لكنها أيضا تبقى معلقة على الشجر .وتبدو متزقات الفاكهة غري الناضجة زيتية أو مشبعة باملاء
ويصبح لوهنا بنيا إىل أسود ،ويف أحيان كثرية تنز قطرات من إفرازات بكتريية ،وتظهر يف أحيان كثرية شرائط بنية مميزة
مائلة إىل االمحرار يف األنسجة حتت القشرة عندما يقشر اللحاء من األطراف أو الغصينات املصابة ( van der Zwet and
 .)Keil, 1979; Thomson, 2000وتتشكل تقرحات بنية إىل سوداء غائرة قليال يف قشرة غصينات أو أغصان أو جذوع
األشجار املصابة .وتتحدد هذه التقرحات يف وقت الحق بظهور شقوق قرب احلواف بني األنسجة املريضة واألنسجة
السليمة ).(Thomson, 2000
15

وقد يطرأ التباس ما بني أعراض اللفحة النارية وأعراض تشبه اللفحة – خاصة يف الزهرات والرباعم – نامجة عن
بكترييا وفطريات أخرى ُممرضة أو أضرار حشرية أو اضطرابات فيزيولوجية .وتشمل أنواع البكترييا األخرى اليت تسبب
أعراضا تشبه أعراض مرض اللفحة النارية :بكترييا الكمثرى اإليروينية  ،Erwinia pyrifoliaeاليت تسبب اللفحة البكتريية
ألغصان الكمثرى اإلجاصية األوراق  Kim( Pyrus pyrifoliaوآخرون )1999 ،؛ والبكترييا اإليروينية
 Erwinia piriflorinigransاليت عثر عليها يف زهر الكمثرى النخري يف إسبانيا( Lópezوآخرون)2001 ،؛ والبكترييا
اإليروينية  Erwinia uzenensisاليت وصفت مؤخرا يف اليابان ( Matsuuraوآخرون)2012 ،؛ وأنواع بكترييا
إيروينية Erwinia spp.أخرى أبلغ عنها يف اليابان تسبب لفحة بكتريية يف األغصان ( Taniiوآخرون1981 ،؛ Kim
وآخرون2001 ،أ2001 ،ب؛  Palacio-Bielsaوآخرون)2012 ،؛ اليت تسبب لفحة يف الزهرات .ولذا فإن التوصل إىل
تشخيص هنائي للفحة النارية ينبغي أن يكون على الدوام من خالل التحليل املخربي.
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أخذ العينات وإعدادها

ينبغي حتليل املادة النباتية بأسرع ما ميكن بُعيد مجعها ،ولكن ميكن ختزينها على حرارة ترتاوح بني  4و 8درجات
مئوية ملدة تصل إىل أسبوع واحد حىت حيني وقت جتهيزها .وينبغي اختاذ االحتياطات الالزمة الجتناب انتقال التلوث عند
مجع العينات وأثناء النقل والتجهيز ،خاصة عند عزل البكترييا أو استخالص احلمض النووي.
وتنبغي معاجلة العينات تبعا إلجراء عام يكون صحيحا للعزل ولالختبارات املصلية ولتحليل التفاعل املتسلسل
للبوليمرياز .وكما يشري  Gorrisوآخرون ( ،)1990يتطلب حتقيق ختصيب ناجح استخدام حملول دارئ للنقع مضاد
للتأكسد ومعد حديثا (يتألف من بويل فينيل البريوليدون 20 ،10-غراما؛ مانيتول 10 ،غرامات؛ محض األسكوربيك،
 1.76غرام؛ وغلوتياتون خمفف 3 ،غرامات؛ وحملول ملحي منظم بالفوسفات 10 ،ميليموالر ،لرت واحد؛ بدرجة محوضة
(7.2 )pH؛ معقم بواسطة الرتشيح) .ميكن جتهيز العينات أيضا يف مياه مقطرة معقمة أو يف حملول ملحي منظم
بالفوسفات بدرجة محوضة ( 7.2كلوريد الصوديوم 8 ،غرامات؛ كلوريد البوتاسيوم 0.2 ،غرام؛ وفوسفات هيدروجني
الصوديوم  2.9 ،Na2HPO4·12H2Oغرام؛ وفوسفات هيدروجني البوتاسيوم  0.2غرام؛ وماء مقطر ،لرت واحد) ،لكن
ذلك يكون لغايات العزل املباشر أو التألق املناعي أو التفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
وينبغي اختيار أجزاء النباتات بعناية (الزهرات أو الرباعم أو الغصينات أو األوراق أو الثمار) اليت حتمل األعراض
األكثر منوذجية ،مع إفرازات بكتريية إذا أمكن .ويتم اختيار املواد املعدة للتجهيز من احلافة األمامية للتمزقات النامجة عن
املرض .ويقطع نسيج النبات إىل قطع تزن تقريبا  1.0–0.1غرام تسحق من مث سحقا طفيفا يف حملول دارئ للنقع مضاد
للتأكسد أو يف حملول ملحي منظم بالفوسفات أو يف مياه مقطرة معقمة (كما هو موضح يف الفقرة السابقة) بنسبة
( 1:50وزن/حجم) ،وترتك ملدة مخس دقائق على األقل ،فتوضع على اجلليد لبضع دقائق .وتنقل ثالث عينات (كل
منها  1مليلرت) من كل منقوع إىل أنابيب معقمة للطرد املركزي ،وخيزن أنبوب واحد منها على حرارة تبلغ  20درجة مئوية
حتت الصفر لتحليله الحقا بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،وتعدل حمتويات أنبوب آخر ب  30يف املائة من
الغليسرين وُختزن على حرارة  80درجة مئوية حتت الصفر لالختبار التأكيدي ،إذا كانت هناك حاجة له .وحيتفظ
باألنبوب الثالث على اجلليد للقيام بالتخصيب قبل الفحص املناعي املرتبط باألنزمي (إليزا) أو التفاعل املتسلسل
للبوليمرياز والعزل على أوساط انتقائية (الشكل  .)1وإذا كانت هناك حاجة إىل إجراء اختبار للتألق املناعي (مبعىن أن
حتليل التألق املناعي اختياري) ،تعد الشرائح وتثبت يف اليوم نفسه الذي تنقع فيه العينات .وينبغي إجراء حتليل التفاعل
املتسلسل للبوليمرياز يف أقرب وقت مناسب ،باستخدام العينة املنقوعة املخزنة على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر.
3-1-3

العزل

1-3-1-3

العزل من عينات حاملة لألعراض

ينصح عامة ببسط العينات على ثالثة أوساط خمتلفة لتحقيق أقصى قدر ممكن من احتمال استخالص بكترييا
 ،E. amylovoraخاصة عندما ال تكون العينات يف حالة جيدة .وميكن أن يكون كل وسط أكثر أو أقل كفاءة تبعا
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ملقدار الكائنات احلية الدقيقة وتكوينها يف العينة .وقد جرى يف اختبارين اثنني للحلقة ،التحقق من صالحية ثالثة أوساط
( CCTو King’s Bوالليفان) وحقق وسط الليفان األداء األفضل.
عندما تكون األعراض متقدمة جدا أو حني ال تكون الظروف البيئية الالحقة لإلصاب ة مؤاتي ة لتكاثر بكتريي ا
 ،E. amylovoraقد يكون عدد خاليا البكترييا القابلة لالستزراع منخفضا جدا .وقد يؤدي العزل يف هذه الظروف إىل
صفائح عليها عدد قليل من اخلاليا املمرضة ،كما قد تكتظ ببكترييا رمامة ومناهضة .ويف حال االشتباه هبذه احلاالت،
ُ
يتوجب إعادة اختبار العينة و/أو ختصيبها قبل عزهلا .وقد ُوصفت طريقة "احلث على احلالة احلية القابلة للعكس ولكن
غري القابلة لالستزراع" ( )VBNCلبكترييا  E. amylovoraيف األنابيب باستخدام معاجلات النحاس ويف الثمار ( Ordax
 ،)et al., 2009وميكن أن تتسبب بنتائج عزل سلبية كاذبة .ويرد أدناه وصف لألوساط املوصى هبا:
-

يُعد الوسط  CCTيف جزأين .يتألف اجلزء األول من :السكروز 100 ،غرام؛ السوربيتول 10 ،غرامات؛ ،Niaproof
 1.2 4مليلرت؛ بنفسج بلوري 2 ،مليلرت (مذيب اإليثانول  0.1يف املائة)؛ أجار مغذ 23 ،غراما؛ ماء مقطر ،لرت
واحد؛ درجة احلموضة 7.2–7.0؛ وجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط ( )autoclavingعلى حرارة
 115درجة مئوية ملدة عشر دقائق .ويُربد الوسط املعقم حىت يبلغ حرارة  45درجة مئوية .ويتألف اجلزء الثاين من:
نرتات الثاليوم 2 ،مليلرت (حملول مائي بنسبة تركيز  1يف املائة وزن/حجم)؛ سيكلوهيكسيميد ،cycloheximide
 0.05غرام؛ وجيري التعقيم عن طريق الرتشيح .يضاف اجلزء  2إىل لرت واحد من اجلزء  1املعقم ( Ishimaru and
.)Klos, 1984

-

يتكون الوسط  King’s Bمن :بروتيوز ببتون (هضمون) رقم  20 ،3غراما؛ غليسرين 10 ،مليلرتات؛ فوسفات
ثنائية البوتاسيوم  1.5 ،K2HPO4غرام؛ كربيتات املغنيزيوم  1.5 ،MgSO4.7H2Oغرام؛ أجار 15 ،غراما؛ ماء
مقطر ،لرت واحد؛ درجة احلموضة 7.2–7.0؛ وجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط ()autoclaving
إىل حرارة  120درجة مئوية ملدة  20دقيقة ( Kingوآخرون.)1954 ،

-

يتكون وسط الليفان من :مستخلص اخلمرية 2 ،غرام؛ ببتون (هضمون) باكتوبيبتون  5 ،bactopeptoneغرامات؛
كلوريد الصوديوم  5 ،NaClغرامات؛ السكروز 50 ،غراما؛ أجار 20 ،غراما؛ ماء مقطر ،لرت واحد؛ درجة
احلموضة 7.2-7.0؛ وجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط ( )autoclavingعلى حرارة  120درجة
مئوية ملدة  20دقيقة.

يضاف السيكلوهيكسيميد بواقع  0.05غرام/لرت إىل وسطي  King’s Bوالليفان عندما يتوقع وجود فطريات يف
العزل .ويعد حملول خمفف بنسبة  1:10و 1:100لكل منقوع يف حملول ملحي منظم بالفوسفات (كلوريد الصوديوم8 ،
غرامات؛ كلوريد البوتاسيوم 0.2 ،غرام؛ فوسفات هيدروجني الصوديوم  2.9 ،12H2O - Na2HPO4غرام؛ فوسفات
هيدروجني البوتاسيوم  0.2 KH2PO4غرام؛ ماء مقطر ،لرت واحد).
ويفضل نشر  100ميكرولرت من املنقوعات وحماليلها املخففة بالطلي الثالثي على صفائح  130مليمرتا ،أو نشر
 50ميكرولرتا يف أطباق بيرتي ( 90 )Petriمليمرتا معيارية .ويتم حتضني الصفائح على حرارة  25درجة مئوية ملدة تصل
إىل أربعة أيام .وعادة تسجل القراءة النهائية بعد مضي  72ساعة .ويكون لون مستعمرات بكترييا  E. amylovoraعلى
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الوسط  CCTبنفسجيا شاحبا وشكلها دائريا وحمدبا إىل مقبب وتكون سلسة وخماطية ومنوها أبطأ مما هو عليه يف وسطي
 King’s Bأو الليفان .ويكون لون املستعمرات على الوسط  King´s Bأبيض قشديا وشكلها دائريا وتكون غري متألقة
حتت ضوء أشعة فوق بنفسجية  366نانومرتا .ويكون لون املستعمرات على وسط الليفان أبيض وشكلها دائريا ومقببا
وتكون سلسة وخماطية .وقد ورد ذكر وجود مستعمرات بكترييا  E. amylovoraعلى وسط الليفان كانت نتيجة الكشف
عنها سالبة ).(Bereswill et al., 1997
ويتم احلصول على مستزرعات نقية من مستعمرات بكترييا مفردة مشتبه هبا لكل عينة ،بالتخفيف والطلي على
الوسط  .King’s Bويفضل حتديد هوية مستعمرات بكترييا  E. amylovoraاملفرتضة بواسطة الفحص املناعي املرتبط
باألنزمي املقرتن باستخدام األجسام احليوية املضادة  (DASI)-ELISAأو باختبار التفاعل املتسلسل للبوليمرياز أو
اختبارات مناسبة أخرى (مثل الكيمياء احليوية والتألق املناعي وشاكلة (بروفيل) األمحاض الدهنية) ،أو عن طريق تطعيم
األعضاء املعرضة لإلصابة لدى أي عائل متوفر لبكترييا  E. amylovoraمن أجل اختبار القدرة اإلمراضية ،كما هو مبني
يف القسم .4
وعند حتليل عينات حاملة ألعراض ،يتوقع أن تكون هناك عالقة ترابط جيدة بني العزل والتألق املناعي والتخصيب
مع فحص ( DASI-ELISAالقسم  )1-4-1-3والتفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
 King’s Bو0.92

ويف اختبارات حلقية أجريت عامي  2003و ،2010بلغت درجة دقة العزل  0.88و 0.81للوسط
و 0.89لوسط الليفان و 0.92و 0.95للوسط  CCTعلى التوايل López( ،وآخرون 2006؛  ،M.M. Lopezإبالغ
شخصي .)2012 ،ويف اختبار حلقي عام  ،2009بلغت دقة العزل للوسط  Dreo( 0.96 ،CCTوآخرون .)2009
2-3-1-3

التخصيب-العزل

يستخدم التخصيب ملضاعفة األعداد األولية لبكترييا  E. amylovoraالقابلة لالستزراع يف عينة ما ،وإلجراء
التخصيب بواسطة فحص  DASI-ELISAأو التخصيب بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز .وينبغي أن جيري
التخصيب قبل العزل (حىت للعينات احلاملة ألعراض) وذلك عندما يُتوقع وجود عدد قليل من خاليا البكترييا القابلة
لالستزراع (مثال ،العينات املعاجلة بالنحاس ،والعينات اليت تكون أعراضها قدمية ،والعينات اليت تكون قد مجعت خالل
ظروف مناخية غري مؤاتية للفحة النارية ،كما احلال يف فصل الشتاء) .وتزيد مرحلة التخصيب كثريا من حساسية اختبار
 .DASI-ELISAوينصح بأن يستخدم للتخصيب وسطان سائالن مثبتا الصالحية – أحدمها غري انتقائي ()King’s B
وآخر شبه انتقائي ( – )CCTألن تركيبة جمموعات الكائنات احلية الدقيقة وعددها ليسا معروفني.
تُنقع عينة النسيج كما هو موضح يف القسم  2-1-3ويسكب  0.9مليلرت منها فورا يف كل من أنبوبني معقمني
سعتهما  15–10مليلرت (لضمان هتوية كافية) حيتويان على  0.9مليلرت من كل وسط ختصيب سائل ( King’s Bدون
أجار ،و CCTمصنوع من املرق املغذي بدال من األجار املغذي) .ويتم حتضني األنبوبني على حرارة  25درجة مئوية مدة
 72–48ساعة من دون هزمها .ويوصى حبضن أطول مدة عند معاجلة عينات من النبات قد مجعت يف فصل الشتاء.
وينشر كل من مرق التخصيب واحمللوالت املخففة ( 10:1و )100:1املعدة يف حملول ملحي منظم بالفوسفات على
بروتوكول التشخيص
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صفائح CCTبالطلي الثالثي للحصول على مستعمرات معزولة .ويتم حتضني الصفائح على حرارة  25درجة مئوية ملدة
 96–72ساعة .وتتم القراءة النهائية للصفائح بعد مضي  72ساعة ،وينبغي أن تُتبع بتنقية املستعمرات وحتديد هويتها.
وينصح باستخدام وسط شبه انتقائي للتصفيح والتخفيف ألن مرحلة التخصيب ستسمح بنمو املمرضات ،لكنها
ُ
ستسمح أيضا بتكاثر وفري لبكترييا أخرى .ويف االختبار احللقي الذي أجري عام  ،2010بلغت درجة دقة التخصيب-
العزل يف الوسطني  King’s Bو.0.97 ،CCT
 4-1-3الكشف المصلي
1-4-1-3

التخصيب بواسطة

فحص DASI-ELISA

مت التثبت يف اختباري احللقة من صالحية ُعدة التخصيب باالقرتان مع فحص  .DASI-ELISAوهي متوفرة جتاريا
من  1،Plant Print Diagnòstics SLوهي تستند إىل خليط من جسمني مضادين أحاديي الكلون حمددين موصوفني يف
 Gorrisوآخرين ( ،)1996وهي تتطلب التخصيب املسبق للعينات ،كما ُوصف سابقا .وينبغي اتباع الربوتوكول التايل
حبذافريه لتحقيق أقصى قدر من الدقة .قبل فحص إليزا ،تُعال الكميات املطلوبة من املستخلصات والشواهد املخصبة
م
بتحضينها يف محام مائي على حرارة  100درجة مئوية ملدة عشر دقائق .وهذا العالج ضروري لتحقيق التخصص األمثل.
وتعامل العينات املغلية (على حرارة الغرفة) باختبار إليزا يف اليوم نفسه (أو ُختزن على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر
لتحليلها الحقا) باتباع إرشادات الشركة املصنعة للعدة التجارية.
ُ
ويكون اختبار إليزا سلبيا إذا كان متوسط قراءة الكثافة الضوئية لكبيبة عينة مكررة أقل من  × 2الكثافة الضوئية
ألنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد السليب (شريطة أن تكون الكثافة الضوئية ألنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد
اإلجيايب فوق  1.0بعد حتضينها مدة  90دقيقة وأكرب مرتني من الكثافة الضوئية اليت مت احلصول عليها من العينة السلبية).
ويكون اختبار إليزا إجيابيا إذا كان متوسط قراءة الكثافة الضوئية لكبيبة عينة مكررة أكرب من  × 2الكثافة الضوئية من
أنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد السليب (شريطة أن تكون الكثافة الضوئية لكافة أنابيب عينة املادة املستخلصة
للشاهد السليب أقل من  × 2متوسط الكثافة الضوئية ألنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد اإلجيايب).
وتشري القراءات السلبية لفحص إليزا يف كبيبات الشاهد اإلجيايب إىل أن االختبار مل يؤد بشكل صحيح و/أو أن
الكواشف مل جتهز جيدا .وتشري القراءات اإلجيابية لفحص إليزا يف كبيبات الشاهد السليب إىل حدوث تلوث أو إىل
حدوث التصاق جسم مضاد مبتلق غري حمدد .ويف احلالتني  ،جيب تكرار االختبار أو إجراء اختبار ثان يستند إىل مبدأ
بيولوجي خمتلف ،كمثل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
 1جرى يف هذا بروتوكول التشخيص وصف الطرائق (مبا فيها اإلشارة إىل األيماء التجارية) حبسب ما هي منشورة ،إذ أهنا حتدد املستوى األصلي
للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه .إن استخدام أيماء الكواشف أو املواد الكيميائية أو التجهيزات يف بروتوكوالت التشخيص
هذه ال ينطوي على تأييدها من أجل استثناءات أخرى قد تكون مناسبة هي أيضا .جيوز تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لكي تتواءم
مع املعايري املختربات الفردية ،شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب.
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ويف اختباري احللقة اللذين أجريا يف عام  2003و 2010بلغت دقة  0.79 DASI-ELISAو 0.82على التوايل
للتخصيب يف الوسط  King’s Bو 0.83و 0.77على التوايل للتخصيب يف الوسط  López( CCTوآخرون،2006 ،

.)2010

2-4-1-3

دمغ األنسجة المباشر – إليزا

من أجل دمغ األنسجة ،تضغط أجزاء من النبات حديثة القص بعناية على غشاء من النرتوسللوز .وتعد الدمغات
للشواهد اإلجيابية والسلبية .وميكن االحتفاظ باألغشية املدموغة لعدة أشهر يف مكان جاف على درجة حرارة البيئة
احمليطة .وينبغي استخدام مصدر مثبت الصالحية من األجسام املضادة لبكترييا  E. amylovoraمثل عدة Plant Print
 .Diagnòstics SLأما لتظهري الدمغات ،فينبغي اتباع إرشادات الشركة املصنعة .وتراقب الدمغات حتت اجملهر بقوة
ُ
تضخيم متدنية (×  10أو ×  .)20ويعترب االختبار إجيابيا عندما تظهر رواسب أرجوانية–بنفسجية يف أقسام من األنسجة
النباتية املدموغة على الغشاء ،فيما ال تظهر يف دمغة نسيج النبات للشاهد السليب .وإذا دمغت اإلفرازات أو مستعمرات
البكترييا ،فينبغي أن تظهر بلون بنفسجي عندما تكون إجيابية .ويكون االختبار سلبيا عندما ال تظهر رواسب أرجوانية–
بنفسجية ،كما احلال يف الشاهد السليب.
3-4-1-3

التألق المناعي

التألق املناعي طريقة مصلية بديلة موصى هبا ،ومن السهل تتبع الربوتوكول القياسي (مصدر جمهول.)1998 ،
وينبغي استخدام مصدر أجسام مضادة ل  E. amylovoraمثبت الصالحية .وقد مت يف اختبار للحلقة التحقق من
صالحية جسمني مضادين متاحني جتاريا :فاألول جسم مضاد أحادي الكلون متوفر من Plant Print Diagnòstics
 SLوالثاين جسم مضاد متعدد الكلون متوفر من شركة .Loewe Biochemicals1
ينبغي إجراء اختبار التألق املناعي على عينة مستخلصة حديثا ومثبتة على شرائح .تستخدم منقوعات غري خمففة
وحملوالت خمففة بنسبة  10:1و 100:1يف حملول ملحي منظم بالفوسفات لتبقيع نوافذ شرائح التألق املناعي .ويستخدم
اجلسم املضاد أحادي الكلون أو اجلسم املضاد متعدد الكلون بنسبة ختفيف مناسبة يف احمللول امللحي املنظم بالفوسفات.
سني املقرتنة املذوبة بالشكل املناسب يف حملول ملحي منظم بالفوسفاتgoat anti-mouse :
وختفف إيزوتيوسيانات ال ُفلوِر ِ
للجسم املضاد أحادي الكلون ،و  goat anti-rabbitأو  anti-goatللجسم املضاد أحادي الكلون).
تعترب نتيجة االختبار على عينة ما سلبية إذا لوحظت خاليا متألقة خضراء خبصائص مورفولوجية منوذجية لبكترييا
 E. amylovoraيف الشواهد اإلجيابية ،ولكن ليس يف نوافذ العينة .وتعد نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية إذا لوحظت
خاليا متألقة خضراء خبصائص مورفولوجية منوذجية يف الشواهد اإلجيابية ويف نوافذ العينة ولكن ليس يف الشواهد السلبية.
ومبا أن عدد اخلاليا البالغ  310خاليا/مليلرت هو احلد الفاصل للكشف الذي ميكن الركون إليه يف اختبار التألق املناعي،
فمع عينات يفوق عدد اخلاليا فيها  310خاليا/مليلرت ،تعترب نتيجة فحص التألق املناعي إجيابية .وميكن اعتبار نتيجة
اختبار التألق املناعي غري مؤكدة للعينات خباليا أقل من  310خاليا/مليلرت  ،أو خاليا خافتة التألق.
بروتوكول التشخيص
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يف االختبار احللقي الذي أجري يف عام  ،2003بلغت درجة دقة اختبار التألق املناعي  0.70للجسم املضاد
أحادي الكلون من  Plant Print Diagnòsticsو 0.72لألجسام املضادة متعددة الكلون من ،Loewe Biochemicals
ما يؤكد أن حساسية هذه التقنية هي تقريبا  310وحدات مكونة ملستعمرات/مليلرت.
4-4-1-3

المقايسة المناعية باالنسياب الجانبي

هناك جهازان لالنس ياب اجل انيب مت وفران جتاري ا يس تخدمان لغ رض إج راء حتلي ل س ريع للم ادة النباتي ة ،ومه ا :جه از
 )Bioreba1( Ea AgriStripوجه از  .)Forsite Diagnostics1( Pocket Diagnosticsويف اختب ارين للحلق ة أجري ا يف
عامي  2009و 2010وفقا إلرشادات الشركة املصنعة ،بلغت درج ة دق ة جه از  0.66 )Bioreba( Ea AgriStrip1و0.55
عل ى الت وايل ،ودرج ة دق ة جه از 0.64 Pocket Diagnostics1و 0.56عل ى الت وايل .ومت التوص ل إىل ه ذه النت ائج ل دى
كشف بكترييا  E. amylovoraيف عينات تتض من م ن  1إىل  610وح دات مكون ة للمس تعمرات/غرام ،لك ن درج ة الدق ة
كانت تقريبا  1.0عند حتليل عينات فيها  510إىل  610وحدات مكونة ملس تعمرات/غ رام ،وه ذا ه و احل د األدىن املتوق ع يف
العينات احلاملة لألعراض ( Lópezوآخرون .)2010 ،وال يوصى باستخدام هاتني العدتني إال للعينات احلاملة لألعراض.
5-1-3

الكشف الجزيئي

خضعت عدة طرق قائمة على التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وبروتوكول واحد للتضخيم املتساوي احلرارة بواسطة
احللقة ( 2)LAMPللكشف عن بكترييا  ،E. amylovoraإىل تقييم واسع يف االختبارات احللقية لدى عدد من املختربات
( Lopezوآخرون 2010؛ إبالغ شخصي .)2012 ،وقد قيم  Powneyوآخرون ( )a2011مدى ختصص بعض هذه
الطرق .وقد تكون طرق التفاعل املتسلسل للبوليمرياز التقليدية أكثر تكلفة وتستغرق وقتا طويال وعادة تتطلب تدريبا
أكثر مما تتطلب الطرق املصلية .وهلذه األسباب ،فضال عن احتمال خماطر التلوث ،فهي ليست دائما مناسبة إلجراء
اختبارات على نطاق واسع .ومع ذلك ،أعطت بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي وبعض
اختبارات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز التقليدية واختبار التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتداخل يف األنبوب الواحد نتائج
دقيقة للغاية ،ولذا يوصى هبا كطرق جزيئية .وينبغي أن جترى فحوصات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مجيعها باستخدام
محض نووي مستخلص من العينات بسبب وجود كمية عالية من العوامل الكاحبة لعوائل بكترييا  E. amylovoraأو من
عينات خمصبة ألن موثوقية الكشف عنها أكرب.

 2عند استخدام التضخيم املتساوي احلرارة بواسطة احللقة على أساس منتظم يف منطقة خاضعة لنظام براءات اخرتاع ،مثل اليابان (براءات اخرتاع
 3 313 358و 3 973 441و )4 139 424والواليات املتحدة ( US6 410 278و US6 974 670و )US7 494 790واالحتاد األورويب (1 020 534
و 1 873 260و 2 045 337و )2 287 338والصني ( )ZL008818262واجلمهورية الكورية ( )10-0612551وأسرتاليا ( )779160واالحتاد الروسي
( ،)2 252 964من الضروري حلماية حق امللكية الفكرية أن حيصل املستخدمون على رخصة من شركة  Eiken Chemical Co., Ltdقبل االستخدام.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الشواهد لالختبارات الجزيئية

كي تعترب نتيجة االختبار موثوقة ،ينبغي تناول شواهد مناسبة تعتمد على نوع االختبار املستخدم ومستوى اليقني
املطلوب لكل سلسلة من العزل والتضخيم للحمض النووي املستهدف .وبالنسبة إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،فإن
الشاهد اإلجيايب للحمض النووي والشاهد الداخلي وشاهد التضخيم السليب (دون شاهد منوذج) تشكل احلد األدىن
للشواهد اليت ينبغي أن تستخدم.

الشاهد اإليجابي لحمض النواة
يُستخدم هذا الشاهد لرصد كفاءة طريقة االختبار (عدا االستخالص) ،وبالتحديد التضخيم .وميكن استخدام
محض نواة ُمعد مسبقا (خمزن) أو محض نووي كامل اجلينوم مضخم أو شاهد اصطناعي (مثال ،منتج مستنسخ للتفاعل
املتسلسل للبوليمرياز).

الشاهد الداخلي
بالنسبة إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز التقليدي والتفاعل يف الوقت احلقيقي ،ينبغي أن يتضمن الربوتوكول
شواهد نباتية داخلية (جينة تدبري الشؤون الوراثية كمثل  Weller( COXوآخرون )2000 ،أو احلمض النووي الرييب S16
( Weisbergوآخرون )1991 ،الستبعاد احتمال ظهور نتائج سلبية كاذبة بسبب إخفاق استخالص احلمض النووي أو
تدهوره أو وجود كوابح التفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
شاهد التضخيم السلبي (دون شاهد نموذج)
هذا الشاهد ضروري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز التقليدي والتفاعل يف الوقت احلقيقي بغية استبعاد النتائج
اإلجيابية الكاذبة النامجة عن التلوث خالل إعداد خليط التفاعل .ويضاف يف مرحلة التضخيم ماء صاحل للتفاعل
املتسلسل للبوليمرياز كان قد استعمل إلعداد خليط التفاعل.

شاهد االستخالص اإليجابي
يستخدم هذا الشاهد لضمان أن تكون كمية ونوعية محض النواة املستخلص املستهدف كافيتني للتفاعل
املتسلسل ولضمان كشف اهلدف .ويستخلص احلمض النووي من أنسجة العائل املصابة أو من أنسجة نباتية سليمة قد
انغرزت فيها اآلفة املستهدفة.
وينبغي لكمية الشاهد اإلجيايب أن تبلغ تقريبا ُعشر كمية نسيج األوراق املستخدم لكل نبتة من أجل استخالص
احلمض النووي.
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وبالنسبة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،جيب احلرص على اجتناب التلوث الناجم عن رذوذ الشاهد اإلجيايب أو
عن العينات اإلجيابية .وعندما يقتضي األمر ذلك ،جيب أن يُسلسل الشاهد اإلجيايب املستخدم يف املخترب حبيث متكن
مقارنة السلسلة بسهولة مع السالسل اليت يتم احلصول عليها من أمبليكونات التفاعل ذات احلجم الصحيح .وكبديل
عن ذلك ،ميكن تشكيل شواهد إجيابية اصطناعية ذات سلسلة معروفة تقارن بدورها بأمبليكونات التفاعل ذات احلجم
الصحيح.

شاهد االستخالص السلبي
يستخدم هذا الشاهد لرصد التلوث خالل استخالص محض النواة و/أو رد الفعل املتبادل مع نسيج العائل.
ويتضمن الشاهد محضا نوويا استخلص من أنسجة العائل غري املصابة ومت تضخيمه الحقا .وينصح باستخدام شواهد
متعددة حني يتوقع أن تكون هناك أعداد كبرية من العينات اإلجيابية.
2-5-1-3

استخالص الحمض النووي

قيمت يف اختبار للحلقة أجري عام  Dreo( 2009وآخرون )2009 ،ثالث طرق الستخالص احلمض النووي:
 Llopوآخرون ( )1999و Taylorوآخرون ( )2001وعدة  )Sigma-Aldrich1( REDExtract -N-Amp Plantإلجراء
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مع أربعة بروتوكوالت للتفاعل ترتاوح درجة دقتها بني  0.67إىل  .0.76وكما هو مبني أدناه
لدرجات الدقة املعطاة لطرق التفاعل املختلفة ،أظهرت طرق استخالص احلمض النووي هذه نتائج متقاربة يف اختبار
للحلقة أجري عام  Lopez( 2010وآخرون  .)2010ومل تتحسن الكفاءة بعد ختفيف املستخلصات بنسبة  ،10:1ما
يشري إىل وجود القليل من الكوابح أو عدم وجودها .وبناء على هذه النتائج ،يوصى باتباع طريقة االستخالص اليت
وضعها  Llopوآخرون ( )1999مبا أهنا اختربت على نطاق واسع يف عدد من البلدان ولكوهنا متدنية التكلفة وميكن
إجراؤها بسهولة يف املخترب.

استخالص الحمض النووي بحسب  Llopوآخرين ()1999
ختضع عينة من املنقوع مكونة من مليلرت واحد أعدت وفقا للقسم  ،2-1-3و/أو مليلرت واحد من منقوع خمصب،
للطرد املركزي بسرعة  10 000دورة ملدة  5دقائق على درجة حرارة البيئة احمليطة .يتم التخلص من املادة الطافية ويعاد
تعليق احلبيبة يف  500ميكرولرت من دارئ استخالص ( Tris-HClبدرجة محوضة  24.2 ،7.5غرام؛ كلوريد الصوديوم،
 14.6غرام؛ إيثيل ثُنائي أمني ِمحض اخلليك الرباعي ) 9.3 ،(EDTAغرام؛ كربيتات الصوديوم ( 5 ،)SDSغرامات؛ بويل
فينيل البريوليدون 20 ،غراما؛ لرت واحد من ماء مقطر؛ معقم بالرتشيح) وجيري حتضينها ملدة ساعة واحدة على درجة
وخيلط ما يقرب من  450ميكرولرتا من املادة
حرارة البيئة احمليطة وختضع للطرد املركزي بسرعة  4 000دورة ملدة  5دقائقُ .
الطافية مع كمية مساوية من األيزوبروبانول ،ويُقلب ويرتك على حرارة الغرفة مدة  30دقيقة إىل ساعة واحدة .وخيضع
احلمض النووي املرتسب لطرد مركزي بسرعة  10 000دورة ملدة  5دقائق ،ويتم التخلص من املادة الطافية مث جتفف
احلبيبات باهلواء .وإذا تبقى راسب ملون (بن أو أخضر) يف اجلزء السفلي من األنبوب ،فإنه يُزال بعناية بينما جيري
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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التخلص من املادة الطافية ،فيتم احلصول على حبيبة محض نووي أنظف .ويعاد تعليق احلبيبة يف  200ميكرولرت من املاء.
وينبغي أن تستخدم يف التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مباشرة أو أن ختزن على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر.
3-5-1-3

تضخيم الحمض النووي بواسطة التفاعل المتسلسل للبوليميراز

يتوفر وصف للكثري من بادئات وبروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز للكشف عن بكترييا .E. amylovora
وقد اعرتت بعضها مشاكل تتعلق بالتخصص ( Rosellóوآخرون2006 ،؛  Powneyوآخرون .)a2011 ،وإن البادئات
والربوتوكوالت اليت مت التثبت من صالحياهتا يف االختبارات احللقية هي تلك اليت وضعها  Bereswillوآخرون ()1992
و Llopوآخرون ( ،)2000بتخصيب أو بدون ختصيب سابق ،يف عام 2003؛ وتلك اليت وضعها  Taylorوآخرون
( )2001و Stögerوآخرون ( )2006و Obradovicوآخرون ( )2007يف عامي  2009و .2010ويشري اكتشاف سالالت
بكترييا  E. amylovoraكاملة الضراوة بدون البالزميد  Llop( pEA29وآخرون )2006 ،وجتارب من بلدان خمتلفة
( Powneyوآخرون )a2011 ،إىل ضرورة استخدام بروتوكولني اثنني للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز :أحدمها مع بادئات
تستند إىل سالسل  ،pEA29واآلخر مع بادئات تستهدف سالسل صبغية فريدة .وإذا كان التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
مع الربوتوكول املستند إىل بادئات  pEA29سلبيا ومع الربوتوكول املستند إىل بادئات صبغية إجيابيا ،ميكن اعتبار التفاعل
اخلاص ببكترييا  E. amylovoraإجيابيا .وميكن القيام بالتفاعل باستخدام البادئات والشروط املثبتة الصالحية يف
اختبارات احللقة ،وإن كان يتعني ترتيب أطوار التضخيم حبيث حتقق النتيجة املثلى لكل من أجهزة التدوير احلراري
ُ
( )thermocyclersاملختلفة.

التفاعل المتسلسل للبوليميراز بحسب  Bereswillوآخرين ()1992
البادئتان مها:
A (forward): 5′-CGG TTT TTA ACG CTG GG-3′
B (reverse): 5′-GGG CAA ATA CTC GGA TT-3′

السالسل املستهدفة موجودة يف البالزميد  .pEA29ويتألف مزيج التفاعل من :ماء فائق النقاوة 17.4 ،ميكرولرت؛
دارئ  2.5 ،×10ميكرولرت؛  50ميليموالرا من كلوريد املغنيزيوم ( 1.5 ،)MgCl2ميكرولرت؛  10ميليموالرات من ثالثي
فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني ( 0.5 ،)dNTPsميكرولرت؛  10وحدات/ميكرولرت من البادئة 0.25 ،A
ميكرولرت؛ و 10وحدات/ميكرولرت من البادئة  0.25 ،Bميكرولرت؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي
للمستحرة املائية  0.1 ،Taqميكرولرت .وحجم عينة احلمض النووي املستخلص هو  2.5ميكرولرت ينبغي أن تضاف إىل
 22.5ميكرولرت من خليط التفاعل .أما بارامرتات التدوير فهي :مرحلة إزالة للخواص الطبيعية  denaturationعلى حرارة
 93درجة مئوية مدة  5دقائق ،تليها  40دورة على حرارة  93درجة مئوية ملدة  30ثانية ،و 52درجة مئوية ملدة  30ثانية
و 72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة و 15ثانية ،ومرحلة استطالة هنائية على حرارة  72درجة مئوية مدة  10دقائق .أما
حجم األمبليكون فيبلغ  900زوج قواعد ( )bpحبسب  Bereswillوآخرين ( ،)1992وإن كانت هناك إمكانية حدوث
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زوج قواعد اعتمادا على عدد تكرارات أزواج القواعد الثمانية يف اجلزء

ويف االختبار احللقي أجري عام  ،2003بلغت درجة الدقة  ،0.51لكنها ارتفعت إىل  0.74و 0.78بعد ختصيب
العينات يف الوسطني  King’s Bو CCTعلى التوايل ( Lópezوآخرون.)2006 ،

التفاعل المتسلسل للبوليميراز بحسب  Taylorوآخرين ()2001
البادئتان مها:
G1-F: 5′-CCT GCA TAA ATC ACC GCT GAC AGC TCA ATG-3′
G2-R: 5′-GCT ACC ACT GAT CGC TCG AAT CAA ATC GGC-3′

السالسل املستهدفة صبغية (كروموسومية) .ويتألف مزيج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز من :ماء فائق النقاوة،
 14.3ميكرولرت؛ دارئ  2.5 ،×10ميكرولرت؛  50ميليموالرا من كلوريد املغنيزيوم ( 1.5 ،)MgCl2ميكرولرت؛  10ميليموالر
من ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني ( 2.25 ،)dNTPsميكرولرت؛  10وحدات/ميكرولرت من بادئة ،G1-F
ميكرولرت واحد؛  10وحدات/ميكرولرت من بادئة  ،G2-Rميكرولرت واحد؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض
النووي  0.2 ،Taqميكرولرت؛ وتضاف عينة مقدارها  2.5ميكرولرت من احلمض النووي املستخلص إىل  45ميكرولرتا من
مزيج التفاعل .أما بارامرتات التدوير فهي 94 :درجة مئوية ملدة  3دقائق ،تليها  40دورة على حرارة  93درجة مئوية ملدة
 30ثانية و 60درجة مئوية ملدة  30ثانية و 72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة ،مع مرحلة استطالة هنائية على  72درجة
مئوية ملدة  5دقائق ،وتربيد على حرارة  15درجة مئوية .وأما حجم األمبليكون املتوقع فهو  187زوج قواعد (.)bp
ويف اختبار حلقي أجري عام  ،2010بلغت درجة الدقة  0.77باستخدام إجراء استخالص احلمض النووي حبسب
 Llopوآخرين (.)1999

التفاعل المتسلسل للبوليميراز حسب  Stögerوآخرين ()2006
البادئتان من  Llopوآخرين ( )1999مها:
PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′
PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′

السالسل املستهدفة موجودة يف البالزميد  .pEA29وقد أوصى  Stögerوآخرون ( )2006بأن تستخدم هذه
الطريقة حبمض نووي مستخلص باستخدام عدة  .)Sigma-Aldrich1( REDExtract-N-Amp Plantويتألف مزيج
التفاعل من :ماء فائق النقاوة 5 ،ميكرولرتات؛ خليط من التحليل بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز جاهز من شركة
 10 ،)Sigma-Aldrich( REDExtract-N-Ampميكرولرتات؛  10بيكومول/ميكرولرت من بادئة 0.5 ،PEANT1-F
ميكرولرت؛  10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  0.5 ،PEANT2-Rميكرولرت ،ومحض نووي مستخلص 4 ،ميكرولرتات .أما
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بارامرتات التدوير فهي :درجة حرارة  95درجة مئوية ملدة  5دقائق ،تليها  35دورة على حرارة  95درجة مئوية ملدة
ثانية ،و 58درجة مئوية ملدة  30ثانية و 72درجة مئوية ملدة  45ثانية ،مع مرحلة استطالة هنائية على  72درجة مئوية ملدة
 5دقائق ،وتربيد على حرارة  15درجة مئوية .وأما حجم األمبليكون املتوقع فهو  391زوج قواعد (.)bp
15

ويف االختبار احللقي الذي أجري عام  ،2009بلغت درجة الدقة  0.76ويف اختبار حلقي آخر أجري عام
بلغت  ،0.72وذلك مع عدة استخالص احلمض النووي املوصى هبا.

2010

التفاعل المتسلسل للبوليميراز بحسب  Gottsbergerوآخرين (( )2010مكيّف من  Obradovicوآخرين ())2007

البادئتان مها:

FER1-F: 5′-AGC AGC AAT TAA TGG CAA GTA TAG TCA-3′
rgER2-R: 5′-AAA AGA GAC ATC TGG ATT CAG ACA AT-3′

السالسل املستهدفة صبغية (كروموسومية) .ويتألف مزيج التفاعل من :ماء فائق النقاوة 14.3 ،ميكرولرت؛ دارئ
 2.5 × 10ميكرولرت؛  50ميليموالر من كلوريد املغنيزيوم ( 0.75 ،)MgCl2ميكرولرت؛  10ميليموالر من ثالثي فوسفات
النيوكليتيد منقوص األكسجني ) 0.25 ،)dNTPsميكرولرت؛  10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  ،FER1-Fميكرولرت واحد؛
 10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  ،-rgER2ميكرولرت واحد؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي ،Taq
 0.2ميكرولرت؛ ومحض نووي مستخلص 5 ،ميكرولرت .أما بارامرتات التدوير فهي :درجة حرارة  94درجة مئوية ملدة 3
دقائق ،تليها  41دورة على حرارة  94درجة مئوية ملدة  10ثوان و 60درجة مئوية ملدة  10ثوان و 72درجة مئوية ملدة 30
ثانية ،مع مرحلة استطالة هنائية على  72درجة مئوية ملدة  5دقائق ،وتربيد على حرارة  15درجة مئوية .وأما حجم
األمبليكون املتوقع فهو  458زوج قواعد (.)bp
ويف اختبار حلقي أجري عام  ،2009بلغت درجة الدقة  0.76ويف اختبار حلقة آخر أجري عام
 ،0.68وذلك باستخدام طريقة استخالص احلمض النووي اليت يصفها  Llopوآخرون.)1999( ،

2010

بلغت

التفاعل المتسلسل للبوليميراز حسب  Llopوآخرين ()2000
يستخدم التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتداخل حسب  Llopوآخرين ( )2000جمموعتني من البادئات جتمعان يف
أنبوب تفاعل واحد .وبسبب اختالف درجة حرارة التلدين  annealingلكل من البادئتني جيرى التفاعل املتسلسل
للبوليمرياز تباعا .أما جمموعة البادئات اخلارجية فهي تلك اليت صممها  McManusو ،)1995( Jonesوتستند إىل
تسلسالت البالزميد  .pEA29أما جمموعة البادئات الداخلية فهي تلك اليت وصفها  Llopوآخرون (.)2000
البادئتان اخلارجيتان مها:
AJ75-F: 5′-CGT ATT CAC GGC TTC GCA GAT-3′
AJ76-R: 5′-ACC CGC CAG GAT AGT CGC ATA-3′

بروتوكول التشخيص

16-13

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

بروتوكول التشخيص

13

البادئتان الداخليتان مها:
PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′
PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′

يتألف مزيج التفاعل من :ماء فائق النقاوة 36.25 ،ميكرولرتا؛ دارئ  2.5 × 10ميكرولرت؛  50ميليموالرا من
كلوريد املغنيزيوم ( 3 ،)MgCl2ميكرولرتات؛  10ميليموالرات من ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني
( 0.5 ،)dNTPsميكرولرت؛  0.1بيكومول/ميكرولرت من بادئة  32.0 ،AJ75-Fميكرولرت؛  0.1بيكومول/ميكرولرت من
بادئة  32.0 ،AJ76-Rميكرولرت؛  10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  ،PEANT1-Fميكرولرت واحد؛  10بيكومول/
ميكرولرت من بادئة  ،PEANT2-Rميكرولرت واحد؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي للمستحرة املائية
 0.6 ،Taqميكرولرت؛ وتنبغي إضافة عينة من احلمض النووي حبجم  2ميكرولرت إىل  48ميكرولرتا من مزيج التفاعل .أما
بارامرتات التدوير فهي :مرحلة إزالة اخلواص الطبيعية على حرارة  94درجة مئوية ملدة  4دقائق ،تليها  25دورة على حرارة
 94درجة مئوية ملدة  60ثانية ،و 72درجة مئوية ملدة  90ثانية .ويتبع هذه الدورة األوىل من التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
يف جهاز التدوير احلراري نفسه مرحلة ثانية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة  94درجة مئوية ملدة  4دقائق ،و 40دورة
على حرارة  94درجة مئوية ملدة  60ثانية و 72درجة مئوية ملدة  60ثانية ،مع مرحلة استطالة هنائية على حرارة  72درجة
مئوية مدة  10دقائق .أما حجم األمبليكون املتوقع فهو  391زوج قواعد ( ،)bpولو أن حدوث اختالفات يف احلجم
ممكن.
وقد بلغت درجة الدقة  0.69يف اختبار حلقة أجري عام  2003و 0.72يف اختبار حلقة آخر أجري عام ،2010
لكن الدقة زادت بعد التخصيب إىل ( 0.84الوسط  )King’s Bو( 0.86الوسط  )CCTيف اختبار حلقي أجري عام
 2003وإىل  )King’s B( 0.79و )CCT( 0.88يف اختبار حلقة آخر أجري عام .2010
4-5-1-3

اعتبارات عامة للتفاعل المتسلسل للبوليميراز

قد حتتاج بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز إىل تعديل (تكييف لتحقيق النتائج املثلى) عند استخدام
كواشف خمتلفة أو أجهزة تدوير حرارية خمتلفة.
بعد التضخيم بالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ميكن تأكيد وجود بكترييا  E. amylovoraبسلسلة منتجات التفاعل
املتسلسل للبوليمرياز أو بتحليل تعدد شكل أطوال االقتطاع ( .)RFLPوميكن استخدام منط االقتطاع الذي لوحظ يف
األمبليكونات اليت مت احلصول عليها بالبادئات اليت وضعها  Bereswillوآخرون ( )1992أو بالتفاعل املتسلسل
للبوليمرياز املتداخل الذي طوره  Llopوآخرون ( )2000لتأكيد ختصص التحليل بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
عند املقارنة مع منط االقتطاع يف ساللة ضبط معروفة .وينبغي أن جيري هضم االقتطاع بأنزميي االقتطاع النووي الداخليني
 DraIو.SmaI

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول التشخيص 17-13

بروتوكول التشخيص

13

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

وتكون نتيجة االختبار على عينة ما سلبية إذا مل يُكشف عن األمبليكون اخلاص ببكترييا  E. amylovoraباحلجم
املتوقع يف العينة (ومنط أنزمي االقتطاع أو تسلسل األمبليكون ،عندما ينطبق ذلك) فيما كشف عنه يف كافة الشواهد
اإلجيابية .وتكون نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية ،إذا كشف عن األمبليكون اخلاص ببكترييا E. amylovora
باحلجم املتوقع ،شريطة أال يكون هناك تضخيم من أي من الشواهد السلبية وأن يكون منط االقتطاع أو تسلسل
األمبليكون (عندما ينطبق ذلك) داال على وجود بكترييا .E. amylovora
5-5-1-3

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي

استنادا إىل تقييم بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي يف اختبارات حلقية أجريت عامي
 2009و Dreo( 2010وآخرون 2009؛ و Lopezوآخرون )2010 ،أوصي بالربوتوكول الذي وصفه  Pircوآخرون
( ،)2009والذي يستهدف السالسل الصبغية .كما أن التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي املزدوج املستند
إىل سالسل صبغية متوفر أيضا ،لكنه مل خيترب حلقيا ( Lehmanوآخرون .)2008

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي بحسب  Pircوآخرين ()2009
تستخدم األوليغونيكليوتيدات  oligonucleotidesالتالية:
Ams116F primer: 5′-TCC CAC ATA CTG TGA ATC ATC CA-3′
Ams189R primer: 5′-GGG TAT TTG CGC TAA TTT TAT TCG-3′
Ams141T probe: FAM-CCA GAA TCT GGC CCG CGT ATA CCG-TAMRA

ينفذ التفاعل يف كمية هنائية تبلغ  25ميكرولرتا .ويتألف مزيج التفاعل من :ماء بالغ النقاوة 2.5 ،ميكرولرت؛
وخليط  12.5 ،(Applied Biosystems1) TaqMan Fast Universal PCR Master Mix ×2ميكرولرت؛  10بيكومول
من البادئة  2.25 ،Ams116Fميكرولرت؛  10بيكوموالت من البادئة  2.25 ،Ams189Rميكرولرت؛ و 10بيكومول من
 0.5 ،FAM-labelled Ams141Tميكرولرت؛ و 5ميكرولرت من مستخلص احلمض النووي (مضاف إىل مزيج التفاعل
املتسلسل للبوليمرياز البالغ  20ميكرولرتا) .أما بارامرتات التدوير فهي :دقيقتان على حرارة  50درجة مئوية؛  10دقائق
على حرارة  95درجة مئوية ،و 40دورة من  15ثانية على حرارة  95درجة مئوية ودقيقة واحدة على  60درجة مئوية.
والنمط القياسي ملعدالت زيادة درجة احلرارة يف جهازي  HT7900و )Applied Biosystems( HT7900 Fastهو:
 1.6درجة مئوية/ثانية صعودا و 1.6درجة مئوية/ثانية نزوال .ومن املمكن تشغيل التفاعالت مبعدالت زيادة أبطأ ،لكن
النتائج مل تكن مقبولة مبعدالت أسرع (حوايل  3.5درجة مئوية/ثانية صعودا ونزوال) .وحجم األمبليكون املتوقع هو
 74زوج قواعد (.)bp
تتوفر عادة خيارات خمتلفة ،آلية أو يدوية ،لتحليل نتائج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي ،لتعيني
حدود اإلشارة والضوضاء .وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة بالربجميات املناسبة ،كما ينبغي تعيني خط األساس تلقائيا
وتعيني العتبة يدويا حبيث تتقاطع واملرحلة األسية من منحنيات التضخيم للشاهد.
بروتوكول التشخيص
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وقد بلغت درجات الدقة يف اختبار حلقة أجري عام  0.80 ،2010و 0.85و 0.76مع استخالص احلمض النووي
بالطريقة الواردة يف  Llopوآخرين ( ،)1999ولعدة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز REDExtract-N-Amp Plant
( ،)Sigma-Aldrichول  Taylorوآخرين ( ،)2001على التوايل.

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي حسب )2010( Gottsberger
تستخدم األوليغونيكليوتيدات  oligonucleotidesالتالية اليت تستهدف كروموسوم بكترييا :E. amylovora
hpEaF primer: 5′-CCG TGG AGA CCG ATC TTT TA-3′
hpEaR primer: 5′-AAG TTT CTC CGC CCT ACG AT-3′
hpEaP probe: FAM-TCG TCG AAT GCT GCC TCT CT-MGB

يُنفذ التفاعل يف كمية هنائية تبلغ  20ميكرولرتا .ويتألف مزيج التفاعل من :ماء بالغ النقاوة 6 ،ميكرولرت؛ وخليط
 10 ،)Applied Biosystems1( TaqMan Fast Universal PCR Master Mix ×2ميكرولرتات؛  10بيكوموالت من
البادئة  ،hpEaFميكرولرت واحد؛  10بيكومول من البادئة  ،hpEaRميكرولرت واحد؛ و 10بيكومول من البادئة ،hpEaP
ميكرولرت واحد؛ وميكرولرت واحد من مستخلص احلمض النووي (مضاف إىل مزيج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز البالغ
 20ميكرولرتا) .أما بارامرتات التدوير فهي :دقيقتان على حرارة  50درجة مئوية؛  10دقائق على حرارة  95درجة مئوية،
و 50دورة من  15ثانية على حرارة  95درجة مئوية ،ودقيقة واحدة على  60درجة مئوية .وحجم األمبليكون املتوقع هو
 138زوج قواعد (.)bp
لتحليل نتائج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي ،تتوفر عادة خيارات خمتلفة ،آلية أو يدوية ،لتعيني
حدود اإلشارة والضوضاء .وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة بالربنامج احلاسويب املناسب .وينبغي تعيني خط األساس
تلقائيا وتعيني العتبة يدويا حبيث تتقاطع واملرحلة األسية من منحنيات التضخيم للشاهد.
مل يكن باإلمكان اختبار درجة دقة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي هذا يف اختبار حلقي أجري
عام 2010؛ لكن خمتربا واحدا قد اختربه بالتوازي مع التفاعل يف الوقت احلقيقي الذي وضعه  Pircوآخرون ()2009
فحصل على النتائج النوعية نفسها مع استخالص احلمض النووي بالطريقة الواردة يف  Llopوآخرين.)1999( ،
6-5-1-3

تفسير النتائج من التفاعل المتسلسل للبوليميراز

التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي
يعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز اخلاص باملمرض صاحلا فقط إذا:
ُ
( )1أنتج الشاهد اإلجيايب أمبليكونا للبكترييا من احلجم الصحيح.
( )2مل تُنتج أمبليكونات من احلجم الصحيح للبكترييا يف شاهد االستخالص السليب وشاهد التضخيم السليب.
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يف حال استخدمت أيضا بادئات للشاهد الداخلي من احلمض النووي الرييب  ، )16S rDNA( S16ينبغي أن
ينتج الشاهد السليب ،أي النسيج النبايت السليم( ،يف حال استخدم) والشاهد اإلجيايب وكل عينة من عينات االختبار،
أمبليكونا حبجم  1.6كيلوقاعدة ( .)16S rDNA( )kbوجتدر املالحظة أن الشواهد اإلجيابية االصطناعية أو اخلاصة
بالبالزميد لن تنتج أمبليكونا حبجم  1.6كيلوقاعدة .ويشري إخفاق العينات يف التضخم مع بادئات الشاهد الداخلي إىل
أن عملية استخالص احلمض النووي قد فشلت أو أن محض النواة مل يدرج يف مزيج التفاعل أو أن مركبات كاحبة
للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز موجودة يف احلمض النووي املستخلص أو أن احلمض النووي قد فسد.
وتعترب نتيجة اختبار عينة ما إجيابية إذا ما أنتجت أمبليكونا من احلجم الصحيح.

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي
ال يعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي صاحلا إال إذا:
( )1أنتج الشاهد اإلجيايب منحىن تضخيم بواسطة البادئات اخلاصة باملمرض.
ُ
( )2مل يُنتج أي منحىن تضخيم (أي أن قيمة حد الدورة تبلغ  )40يف شاهد االستخالص السليب وشاهد التضخيم
السليب.
يف حال استخدمت بادئات الشاهد الداخلي ل  COXهي أيضا ،ينبغي أن ينتج الشاهد السليب (يف حال
استخدم) والشاهد اإلجيايب وكل عينة من عينات االختبار منحىن تضخيم .ويشري إخفاق العينات يف إنتاج منحىن
تضخيم مع بادئات الشاهد الداخلي إىل أن عملية استخالص احلمض النووي قد فشلت أو أن محض النواة مل يدرج يف
مزيج التفاعل أو أن مركبات كاحبة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز موجودة يف احلمض النووي املستخلص أو أن احلمض
النووي قد فسد.
وتعترب نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية إذا أنتجت منحىن أسيا منوذجيا .وينبغي التحقق من قيمة حد الدورة يف
كل خمترب لدى تنفيذ االختبار أول مرة.
7-5-1-3

التضخيم المتساوي الحرارة بوساطة الحلقة

LAMP

وضع بروتوكول هذا التضخيم ووصفه  Templeوآخرون ( ،)2008و Templeو .)2011( Johnsonوقد قُيم يف
اختبار حلقي أجري عام  ،2010ألنه اعترب مناسبا للمختربات غري اجملهزة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز وسهل األداء.
وتبني يف هذا االختبار أن التضخيم باستخدام بادئات للكشف عن املورثات الصبغية  amsLلبكترييا E. amylovora
يفتقر إىل احلساسية املناسبة لتحليل العينات ذات األعداد اجلرثومية املتدنية .ونتيجة لذلك ،ال ينصح هبذا الربوتوكول
املوصوف أدناه الكتشاف الصبغية  amsLإال لتحليل العينات احلاملة لألعراض اليت فيها أكثر من  610-510وحدة
بروتوكول التشخيص
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مكونة ملستعمرات/مليلرت .ومل يُقيم يف االختبار احللقي الربوتوكول الذي وضعه  Templeو )2011( Johnsonباستخدام
بادئات للكشف عن البالزميد .pEA29
بادئات هذا التضخيم للكشف عن  amsLهي:
ALB Fip: 5′-CTG CCT GAG TAC GCA GCT GAT TGC ACG TTT TAC AGC TCG CT-3′
ALB Bip: 5′-TCG TCG GTA AAG TGA TGG GTG CCC AGC TTA AGG GGC TGA AG-3′
ALB F: 5′-GCC CAC ATT CGA ATT TGA CC-3′
ALB B: 5′-CGG TTA ATC ACC GGT GTC A-3′

استخدمت البادئتان  Fipو Bipعند تركيزات هنائية تبلغ  2.4ميكرومرت والبادئتان  Fو  Bعند تركيزات هنائية تبلغ
 0.2ميكرومرت .وكانت حرارة الذوبان للبادئات ترتاوح بني  58و 60درجة مئوية .ويتألف مزيج تفاعل  LAMPمن10× :
دارئ من  5 ،)New England Biolabs1( ThermoPolميكرولرتات؛ و 10ميليموالرات من ثالثي فوسفات النيوكليتيد
منقوص األكسجني ( 5 ،)dNTPsميكرولرتات؛ و 100ميليموالر من سلفات املغنيزيوم  2 ،MgSO4ميكرولرت؛ و10
مليغرام/مليلرت من ألبومني املصل البقري ( 2 ،)BSAميكرولرت؛  100ميكرومرت من  1.2 ،ALB Fipميكرولرت؛ 100
ميكرومرت من  1.2 ،ALB Bipميكرولرت؛  10ميكرومرت من  1 ،ALB Fميكرولرت؛  10ميكرومرت من ،ALB B
 1ميكرولرت؛  8وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي للسوماتروبني البقري 2 ،ميكرولرت؛ احلمض النووي
النموذج 5 ،مليلرت؛ وماء فائق النقاوة 24.6 ،ميكرولرت .وجتدر اإلشارة إىل أن كال من بوليمرياز احلمض
النووي للسوماتروبني البقري واحلمض النووي النموذج واملاء الفائق النقاوة ال تتم إضافتهم إىل املزيج الرئيسي ،بل تُضاف
منفصلة بعد تقسيم اخلليط الرئيسي إىل قُسامات .وقبل بدء التفاعل جيهز محام مائي أو جهاز تدوير حراري على حرارة
 65درجة مئوية .ويعد املزيج ويصب  18.4ميكرولرت منه بواسطة املاصة يف كل أنبوب  0.2ميكرولرت مفرد من أنابيب
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز .وبعد ذلك يصب بوليمرياز احلمض النووي للسوماتروبني البقري واحلمض النووي النموذج
واملاء الفائق النقاوة من خالل ماصة بشكل منفصل يف كل أنبوب حيتوي على املزيج الرئيسي .وتوضع األنابيب يف دوارة
األطباق ( 1 000دورة يف الدقيقة مدة  30ثانية) وتوضع يف حوض مائي ( 65درجة مئوية) يف حامل كي تكون هناية
التفاعل مغمورة أو يف جهاز تدوير حراري ( 65درجة مئوية) مدة  55دقيقة .وتزال األنابيب وترتك لتربد مدة  10ثوان.
تكون نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية إذا لوحظ وجود ترسبات ضبابية يف األنبوب أو وجود ترسبات
بريوفوسفات ماغنيزيوم بيضاء صلبة يف قعره ،كما للشاهد اإلجيايب .أما صفاء احمللول فيشري إىل نتيجة سلبية لالختبار،
وكذلك احلال بالنسبة إىل شاهد السليب.
ويف اختبار حلقي أجري عام  ،2010بلغت درجة الدقة  ،0.64لكنها لعينات فيها  610-510وحدة مكونة
ملستعمرات/مليلرت بلغت  .0.80وهلذا السبب ،ال يوصى هبذا التضخيم إال لتحليل العينات احلاملة ألعراض.
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أخذ العينات وتجهيزها

ميكن جتهيز العينات غري احلاملة لألعراض بشكل منفرد (حيبذ ذلك) أو يف جمموعات يصل عددها إىل
(منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط .)2013 ،وينبغي اختاذ االحتياطات الالزمة الجتناب التلوث
عند مجع العينات وأثناء عملية االستخالص .وميكن أخذ العينات وجتهيزها باتباع أحد الربوتوكوالت التالية:
100

-

جتمع الزهرات أو الرباعم أو الثمار الصغرية أو الفلقات من اجلذوع يف أكياس أو حاويات معقمة ،يف فصل
الصيف أو يف مطلع اخلريف بعد وجود الظروف املؤاتية لتكاثر بكترييا  E. amylovoraوعندما تفوق حرارة
الطقس  15درجة مئوية ( .)1995 ،van der Zwet and Beerوتقطع الرباعم الفتية اليت يبلغ طوهلا حوايل 20
سنتمرتا ،أو الزهرات إن توفرت ،من النبات املشتبه به .وإذا لزم إجراء حتليالت يف فصل الشتاء ،جتمع مخسة إىل
عشرة براعم لكل نبتة .وجيري يف املخترب قطع الزهرات إن توفرت وسويقة وقاعدة طرف عدة أوراق من قاعدة
الرباعم أو فلقات اجلذوع من النباتات املختارة .وتوزن كمية بني  1.0-0.1غرام من املواد النباتية وتنقع يف حملول
يف
املوضح
الربوتوكول
باتباع
لألكسدة
مضاد
دارئ
القسم .2-1-3

-

هناك إجراء ألخذ العينات مل يتم التثبت من صالحيته لتحليل الغصينات اخلشبية غري احلاملة ألعراض من
مشاتل ،وهو كما يلي :تؤخذ عينة مكونة من  100غصني ،يبلغ طول كل منها حوايل  10سنتمرتات ،من 100
نبتة .وإذا كانت هناك عدة أجناس من النباتات يف اجملموعة ،ينبغي أن ُمتثل بالتساوي يف العينة (ثالثة أجناس
كحد أقصى لكل عينة) .ويؤخذ من كل عينة عشوائيا  30غصينا ويقطع كل غصني إىل أربع قطع (ما ينتج 120
قطعة جذعية) .تغطى العينات مبحلول ملحي منظم بالفوسفات املعقم حيتوي على  0.1 Tween 20يف املائة يف
قوارير  ،Erlenmeyerفتحرك القوارير بقوة على رجاجة دوارة مدة  1.5ساعة على درجة حرارة البيئة احمليطة.
ويصفى املستخلص من خالل ورق ترشيح حمفوظ يف مرشِح من الزجاج امللبد باستخدام مضخة تفريغ هواء وجيمع
املرشح ليستخدم مباشرة للتحليل أو يطرد مركزيا بقوة  10 000دورة ملدة  20دقيقة .وتعلق احلبيبة يف  4.5مليلرت
ُ
من احمللول امللحي املنظم بالفوسفات املعقم .مث تنفذ تقنيات الكشف املشار إليها أدناه .وميكن تطبيق بروتوكول
مشابه على أوراق الشجر والزهرات والرباعم.

سيتفاوت االسرتداد املتوقع لبكترييا  E. amylovoraتبعا لتوقيت أخذ العينات ،ويكون احلد األقصى لالسرتداد يف
فصل الصيف (شريطة توفر الظروف املناخية املواتية هلذه البكترييا) ،بينما يكون االسرتداد منخفضا يف فصل الشتاء.
وينبغي جتهيز العينات فورا عن طريق إجراء ختصيب يليه اختبار  DASI-ELISAوالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز والعزل
باستخدام الربوتوكوالت املوصوفة لكل تقنية للعينات احلاملة لألعراض واليت وضعها  Lópezوآخرون ( .)2006أما التألق
املناعي فاختياري؛ ويف حالة القيام به ،ينبغي أن جيرى مباشرة على املستخلص قبل التخصيب.
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اختبارات المسح

يف العادة ،يكون التحليل املباشر للعينات غري احلاملة لألعراض سلبيا بسبب اخنفاض اجملموعات البكتريية .ولذا،
عند حتليل املواد غري احلاملة ألعراض ،ال بديل عن ختصيب عينات أعدت يف دارئ مضاد لألكسدة (القسم )1-2-3
( Gorrisوآخرون )1996 ،ملدة  72ساعة على حرارة  25درجة مئوية تقريبا .ومن املستحسن القيام باختبارين على األقل
من اختبارات املسح التالية يكونان مستندين إىل مبدأين بيولوجيني خمتلفني:
 ختصيب-عزل .اتبع اإلجراء للعينات احلاملة لألعراض (القسم .)2-3-1-3 ختصيب .DASI-ELISA-اتبع اإلجراء للعينات احلاملة لألعراض (القسم .)1-4-1-3 ختصيب-التفاعل املتسلسل للبوليمرياز أو ختصيب-التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي .استخدم 1 000-500ميكرولرت من العينات اليت خصبت يف وسط  King’s Bو/أو  CCTالستخالص احلمض النووي ،مث
اتبع إجراء التضخيم على طريقة  Taylorوآخرين ( )2001أو طريقة  Llopوآخرين (( )2000القسم )1-5-1-3
أو بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي (القسم .)5-5-1-3
إذا كان أي من اختبارات الفرز إجيابيا بينما كان العزل سلبيا ،تنبغي حماولة عزل املمرض من املستخلص املخزون
ُ
على حرارة  80درجة مئوية حتت الصفر مع الغليسرين أو من العينات املخصبة .وعندما تكون ثالثة اختبارات أو أكثر
إجيابية بينما العزل سلبيا ،فمن املعقول االشتباه بشدة بوجود بكترييا  E. amylovoraيف العينة ،لكن حتديد اهلوية
وتأكيدها يتطلب عزل املمرض من عينات جديدة وحتديد هوية البكترييا الحقا.
ُ
-4

تحديد الهوية

ينبغي أن يستند حتديد اهلوية إىل النتائج اليت مت احلصول عليها من عدة تقنيات ،ألن األنواع األخرى من الفصيلة
اإليروينية  Erwiniaمثل بكترييا  López( E. piriflorinigransوآخرون ،)2011 ،وبكترييا Kim( E. pyrifoliae
وآخرون1999 ،؛  Rhimوآخرون ،)1999 ،وبكترييا  Matsuura( E. uzenensisوآخرون )2012 ،وغريها من األنواع
اإليرويني ة  Kim( Erwinia spp.وآخ رونb2001 ،a2001 ،؛  Palacio-Bielsaوآخ رون )2012 ،تشرتك مع بكتريي ا
 E. amylovoraيف اخلصائص املورفولوجية واملصلية واجلزيئية نفسها .وميكن التفريق بني بكترييا  E. amylovoraواألنواع
اإليروينية  Erwiniaالوثيقة الصلة هبا (اليت ميكن العثور عليها يف أنسجة حاملة لألعراض ومتشاهبة يف بعض العوائل)
باجلمع بني ثالث تقنيات مستندة إىل مبادئ بيولوجية خمتلفة:
التفاعل املتسلسل
 2-5-1-3و)1-3-4
-

للبوليمرياز املستند

إىل محض نووي صبغي (كروموسومي)

 DASI-ELISAباستخدام أجسام مضادة
(القسم  ،1-4-1-3باستثناء مرحلة التخصيب).
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بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

التلقيح يف عوائل مرض اللفحة النارية الستيفاء متطلبات فرضيات  ،Kochمبا يف ذلك إعادة عزل املمرضات
امللقحة (القسم .)4-4

ولتحديد هوية املستعمرات ،يوصى باستخدام تقنيتني على األقل من التقنيات الثالث هذه .كما ميكن استخدام
اختبارات أخرى تبعا خلربة املخترب؛ ويرد وصف هلذه التقنيات أدناه .وعند االقتضاء ،ينبغي أن يشمل التأكيد النهائي
هلوية املستزرعات البكتريية اختبارا للقدرة اإلمراضية.
إن عازالت  E. amylovoraاملوصى باستخدامها كشواهد إجيابية هي  NCPPB 683و .CFBP 1430وميكن أن
توفر اجملموعات التالية ،من بني أخرى ،سالالت مرجعية خمتلفة لبكترييا  :E. amylovoraاجملموعة الوطنية للبكترييا
املسببة ألمراض النبات ( ،)NCPPBوكالة البحوث الغذائية والبيئية ،يورك ،اململكة املتحدة؛ اجملموعة الفرنسية للبكترييا
املسببة ألمراض النبات ( ،)CFBPاملعهد الوطن الفرنسي للبحوث الزراعية (،)INRA( )Station Phytobactériologie
أجنيه ،فرنسا؛ اجملموعة البلجيكية املنسقة من الكائنات احلية الدقيقة  ،Ghent ،BCCM/LMGبلجيكا؛ اجملموعة الدولية
للكائنات اجملهرية للنبات ( ،)ICMPمركز ماناكي وينوا ألحباث رعاية األراضي ( Manaaki Whenua Landcare
 ،)Researchأوكالند ،نيوزيلندا؛ جمموعة األنواع املستزرعة األمريكية ( ،)ATTCماناساس ،فريجينيا ،الواليات املتحدة
األمريكية .وال ميكن ضمان أصالة السالالت إال إذا مت احلصول عليها مباشرة من جمموعات األنواع املستنبتة.
1-4

تحديد الهوية التغذوي واألنزيمي

تعترب االختبارات املظهرية النمطية  phenotypicالرئيسية مفيدة وال تزال تستخدم لتحديد اهلوية ،ولكن ينصح
باجلمع بينها وبني اختبارات القدرة اإلمراضية واختبار مصلي أو جزيئي .وتعرف اجلراثيم األعضاء يف جنس إيروينيا
 Erwiniaعلى أهنا جراثيم سلبية لصبغ  ، Gramوكائنات خمرية للعيش مبعزل عن اهلواء ،وقادرة على احلركة بواسطة
أسواط حميطية ،وقضيبية الشكل ،وقادرة على إنتاج محض من الغلوكوز والفركتوز والغاالكتوز والسكروز .واخلصائص
املظهرية النمطية الرئيسية ( )2000 ،Paulinاملشرتكة بني معظم سالالت بكترييا  ،E. amylovoraحبسب طرق Jones
و )2001( Geiderهي :اختبار أوكسيداز ( ،)-واختبار األكسدة/التخمري ( ،)+/+( )O/Fصبغة فلورية يف وسط
 King’s Bحتت ضوء أشعة فوق بنفسجية ( ،)-إنتاج ليفان ( ،)+خفض النيرتات ( ،)-استخدام السيرتات ()+
وتسييل اجليالتني ( ،)+يورياز وإندول ( ،)-شكل مستعمرات يف وسط .CCT
ومتيز االختبارات التالية بكترييا  E. amylovoraعن بكترييا  E. pyrifoliaeوبكترييا  ،E. piriflorinigransمع أن
بعض اخلصائص الفيزيولوجية والبيوكيميائية لبعض السالالت قد ختتلف (اجلدول .)1
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Erwinia amylovora

وبكتيريا

Erwinia pyrifoliae

وبكتيريا

Erwinia piriflorinigrans

االختبار امليكروبيولوجي

Erwinia amylovora

Erwinia pyrifoliae

Erwinia piriflorinigrans
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غري حمدد

التضخيم بواسطة ‡

EP16A/EPI62CCPS1/CPS2C

† مأخوذ من  Rosellóوآخرين )2006( ،و Lópezوآخرين ( .)2011أكسدة الركائز يف صفائح شريطية
الطريقة اليت وصفها  Lópezوآخرون ( .)2011يعطي أكثر من  90يف املائة من السالالت النتائج املشار إليها.
‡ حبسب  Kimوآخرون (2001ب).

)bioMérieux( API 50 CH
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باستخدام

تحديد الهوية عن طريق الخصائص الكيميائية-الحيوية

1-1-1-4

حتديد اخلصائص التغذوية واألنزميية

ميكن حتديد هوية بكترييا  E. amylovoraمن الناحية البيوكيميائية عرب حتديد خصائصها على نظام الشرائح
الشريطية  API 20 Eو.)bioMérieux1( API 50 CH
 .API 20 E1ينبغي اتباع تعليمات الشركة املصنعة إلعداد املستعلق وتلقيح الشرحية الشريطية .تلقح الشرحية على حرارة
 26-25درجة مئوية .وينبغي أن تتم القراءة بعد  48ساعة ملستزرعة بكترييا  E. amylovoraالنموذجية كالتايل :ينبغي
الختبارات نازع كربوكسيل الليسني ( ،)LDCونازع كربوكسيل األورنثني ( ،)ODCواستخدام السيرتات ( ،)CITوإنتاج
 ،H2Sيورياز ( ،)UREونازعة أمني الرتبتوفان ( ،)TDAوإنتاج إندول ( )INDوأكسدة رامنوز ( ،)RHAأن تكون سلبية
النتيجة ،بينما ينبغي الختبار أكسدة السكروز ( )SACأن يكون إجيابيا .وقد ختتلف اختبارات أخرى تبعا للساللة،
حبسب  Donatوآخرون (.)2007
 .API 50 CHيعد مزيج مستعلق كثافته الضوئية ( 1.0على طول موجة قدره  600نانومرت) يف حملول ملحي منظم
بالفوسفات .ويضاف مليلرت واحد من املزيج املستعلق إىل  20مليلرتا من وسط  ،NH4H2PO4( Ayersغرام واحد؛
ُ
كلوريد البوتاسيوم ( 0.2 ،)KClغرام؛ سلفات املغنيزيوم ( 0.2 ،)MgSO4غرام؛  0.2يف املائة من الربوموثيمول األزرق،
 75مليلرتا؛ لرت واحد من املاء املقطر؛ درجة احلموضة 7؛ تعقيم على حرارة  120درجة مئوية ملدة  20دقيقة) (Ayers
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وآخرون .)1919 ،وينبغي اتباع إرشادات الشركة املصنعة لتلقيح الشرحية الشريطية .وجيري حتضني الشرحية الشريطية على
حرارة  26-25درجة مئوية يف ظروف يتوفر فيها اهلواء .وتالحظ االستفادة من الكربوهيدرات املختلفة بتكون لون أصفر
يف األنبوب .وينبغي أن تكون القراءة بعد  72ساعة ملستزرعة بكترييا  E. amylovoraمنوذجية إجيابية ل أرابينوز،L-
ريبوز ،جلوكوز-د ،سكر -د ،مانيتول ،سوربيتول ،أسيتيل غلُوُكوزامني ،N-سكروز ،تريهالوز ،جنتيوبيوز .β-وال
تستخدم بكترييا  E. amylovoraيف هذه الظروف السكريات املتبقية ،لكن بعض السالالت قد تستخدم الغليسريول
وفوكوز د ،-حسب  Donatوآخرين.)2007( ،
2-1-1-4

التحديد المؤتمت للهوية

يتوفر جتاريا نظام مؤمتت لتحديد اهلوية يستند إىل نتائج تفاضلية ل  94اختبارا مظهريا يف طبق العيار اجملهري وإىل
الربجميات املصاحبة له ( .)OmniLog1, Biolog1وينبغي إتباع تعليمات الشركة املصنعة للقيام بتحديد افرتاضي للهوية
ملستخلصات بكترييا  E. amylovoraاملشتبه هبا.
3-1-1-4

تحديد الخصائص عن طريق األحما

الدهنية

يف سياق حتديد اخلصائص عن طريق األمحاض الدهنية ،تنمى مستعمرات غري متألقة إجيابية لوسط الليفان يف
الصويا بالرتيبتيكاز املتوفر جتاريا على حرارة  28درجة مئوية ( )1990 ،Sasserملدة  48ساعة .وجيري استخالص
أجار ُّ
األمحاض الدهنية وحيلل املستخلص باستخدام نظام  Sherlockلتحديد هوية امليكروبات ( )MIDI1املتوفر جتاريا أو غريه
من الربجميات املناسبة للتحديد الظن هلوية بكترييا  ،E. amylovoraحبسب  Wellsوآخرون (.)1994
2-4

التحديد المصلي للهوية

1-2-4

التالصق

Agglutination

ميكن حتديد هوية مستعمرات  E. amylovoraافرتاضيا من خالل تالصقها على شرحية .خيلط على شرحية مزيج
ُمستعلق كثيف من اخلاليا مع قطرة من حملول ملحي منظم بالفوسفات وقطرة من مصل مضاد ل بكترييا E. amylovora
(غري خمفف ،أو خمفف بنسبة  1:5إىل  1:10فقط) .وميكن استخدام أجسام مضادة أحادية الكلون شريطة تالصقها مع
السالالت املرجعية .وينبغي حتديد ختصص األجسام املضادة مسبقا.
2-2-4

التألق المناعي

يعد مزيج مستعلق مكون من حوايل  106خاليا/مليلرت يف حملول ملحي منظم بالفوسفات من مستعمرات إجيابية
يف
املوضح
املناعي
التألق
إجراء
ويتبع
متألقة،
وغري
الليفان
لوسط
القسم  .3-4-1-3وينبغي حتديد ختصص األجسام املضادة مسبقا.
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الفحص المناعي المرتبط باألنزيم (إليزا)
وDASI-

ميكن حتديد هوية العازالت من خالل إجراء الدمغ املباشر لألنسجة-إليزا (القسم ،)2-4-1-3
( ELISAالقسم  ،)2-4-1-3وإليزا غري املباشر (أنظر أدناه) باستخدام أجسام مضادة أحادية الكلون حمددة كما هو
موضح فيما يتعلق بالكشف .وقد مت التحقق من صالحية مزيج من األجسام املضادة يف اختباري حلقة لفحص DASI-
 .ELISAويعد مزيج ُمستعلق من حوايل 108خاليا/مليلرت يف حملول ملحي منظم بالفوسفات من املستعمرات املشتبه هبا.
وميكن استخدام  DASI-ELISAالوارد يف القسم  ،1-4-1-3ولكن بدون مرحلة التخصيب.
فحص إليزا غير المباشر
تعال مستزرعات العزالت املشتبه هبا على حرارة  100درجة مئوية ملدة  10دقائق يف محام مائي أو على قالب
تسخني خلفض التفاعالت غري احملددة مع األجسام املضادة أحادية الكلون التجارية .وختلط قُسامات من  200ميكرولرت
من املستزرع مع كمية مساوية من حملول دارئ كربوين ( 1.59 ،Na2CO3غرام؛  2.93 ،NaHCO3غرام؛ لرت واحد من
املاء املقطر؛ درجة محوضة  9.6ويوضع هذا احمللول يف كبيبة واحدة على األقل من كبيبات طبق عيار جمهري .وجيري
حتضني الطبق على حرارة  37درجة مئوية ملدة ساعة واحدة أو على حرارة  4درجات مئوية طوال الليل .وتُفرغ
املستخلصات من الكبيبات عرب نقرها باإلصبع ويُغسل الطبق مبحلول دارئ للغسل ثالث مرات (أنظر بروتوكول DASI-
 .)ELISAوتعد األجسام املضادة احملددة لبكترييا  E. amylovoraالتجارية من  Plant Print Diagnòstics SL1بدرجة
التخفيف املوصى هبا .ويضاف إىل كل كبيبة  200ميكرولرت من حملول األجسام املضادة احملددة لبكترييا E. amylovora
املخفف وجيري حتضني الطبق على حرارة  37درجة مئوية ملدة ساعة واحدة .وتُفرغ املستخلصات من الكبيبات وتغسل
كما من قبل .ويعد احمللول املخفف املناسب من املضاد املقرتن ألنزمي الفوسفاتاز القلوي يف حملول ملحي دارئ فوسفايت
حيتوي على  0.5يف املائة من ألبومني املصل البقري ) .(BSAويضاف إىل كل كبيبة  200ميكرولرت من املضاد املقرتن
املخفف وجيري حتضني الطبق على حرارة  37درجة مئوية ملدة ساعة .ويفرغ حملول األجسام املضادة من األنابيب بواسطة
النقر باإلصبع وتغسل الكبيبات كما من قبل .ويعد  1مليغرام/مليلرت من ركيزة الفوسفاتاز القلوية (p-
 )nitrophenylphosphateيف ركيزة دارئة (أمني مزدوج اإليثانول 97 ،مليلرتا؛ و 800مليلرت من املاء املقطر؛ يعدل لدرجة
محوضة  9.8حبمض هيدروكلوريك مركز؛ مث تعدل الكمية إىل  1 000مليلرت من املاء املقطر) .ويضاف إىل كل كبيبة 200
ميكرولرت من حملول ركيزة الفوسفاتاز القلوية .وجيري حتضني الطبق يف الظالم على حرارة الغرفة ويقرأ على  405نانومرتات
على فرتات منتظمة خالل  90دقيقة .وتعترب نتيجة االختبار إجيابية بتحول لون الركيزة إىل اللون األصفر.
4-2-4

المقايسة المناعية باالنسياب الجانبي

يُعد مزيج مستعلق من املستزرع النقي تبلغ نسبة تركيزه 710وحدات مكونة ملستعمرات/مليلرت ،لتحديد اهلوية
االفرتاضي .وتستخدم الدوارئ واإلجراءات املقدمة من الشركات املصنِعة لعدة االختبار ،كما هو موضح يف القسم -3
ُ
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول التشخيص 27-13

بروتوكول التشخيص

3-4

13

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

تحديد الهوية بالطرق الجزيئية

1-3-4

التفاعل المتسلسل للبوليميراز

يُعد مزيج مستعلق من 610خاليا /مليلرت تقريبا يف ماء معقم صاحل للفحص اجلزيئي من مستعمرات إجيابية لوسط
الليفان وغري متألقة جرت تنقيتها ،ويعامل هذا املزيج على حرارة  100درجة مئوية ملدة  10دقائق .وتُطبق إجراءات
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املناسبة أو بروتوكول التضخيم املتساوي احلرارة بواسطة احللقة كما هو موضح يف األقسام
 2-5-1-3إىل ( 4-5-1-3مباشرة ،بدون استخالص احلمض النووي) .وعند استخدام التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
لتحديد هوية املستعمرات املستخلصة ،ينبغي أن تستخدم وحدة واحدة من بوليمرياز احلمض النووي للمستحرة املائية
( Taqبدال من وحدتني كما يف حالة املواد النباتية).
2-3-4

الماكرو -اقتطاع بالرحالن الكهربائي الهالمي في حقل

نبضي pulsed field gel electrophoresis

حبسب  Jockوآخرين ،)2002( ،يبني حتليل الرحالن الكهربائي اهلالمي باحلقل النبضي للحمض النووي اجلينومي
بعد هضم جينة  XbaIستة أمناط لسالالت بكترييا  E. amylovoraاألوروبية .وميكن أن توفر هذه الطريقة معلومات
مفيدة لتمييز السالالت .وهي تطبق لفهم انتشار مرض اللفحة النارية يف أوروبا ( Jockوآخرون2002 ،؛ Donat
وآخرون.)2007 ،
4-4

تقنيات القدرة اإلمراضية

ينبغي تلقيح النباتات العائلة مبستعمرات بكترييا  E. amylovoraالستيفاء فرضيات  Kochوالتحقق من صحة
قدرهتا اإلمراضية .ولتلقيح النباتات ،تستخدم أصناف الكمثرى (مثل صنف كونفرس  Conferenceودويني دو كوميس
 Doyenne du Comiceوويليامز  Williamsوباسا كراسن  )Passa Crassaneأو التفاح (مثل فوجي  Fujiوغاال Gala
وإيدارد  Idaredوجوناثان  ،)Jonathanواألكدنيا (مثل اجلزائر  Algerieوتاناكا  )Tanakaأو الزعرور أو السفرجليات أو
شوك النار .وتلقح الرباعم قطع ورقة فتية عرب العرق املركزي مبقص يُغطس مسبقا يف مزيج مستعلق من  910وحدة مكونة
ملستعمرات/مليلرت لكل عازلة معدة يف حملول ملحي منظم بالفوسفات .وحتفظ النباتات على حرارة  25-20درجة مئوية
على  80يف املائة من الرطوبة النسبية تقريبا ملدة أسبوع أو أسبوعني .أما الرباعم الفتية اليت جرى تعقيمها سطحيا
(مبعاملتها بإيثانول  70يف املائة ملدة  30ثانية مث غسلها ثالث مرات مباء مقطر معقم) من نباتات مزروعة يف بيت
زجاجي ،فيمكن أيضا أن تلقح بالطريقة نفسها وحتفظ يف أنابيب مع أجار  1يف املائة معقم .وينبغي أن ُحتفظ هذه
األنابيب على حرارة  25 –20درجة مئوية ويف الضوء ملدة  16ساعة يف اليوم.
كما ميكن أيضا إجراء التلقيح على مثار غري ناضجة منفصلة ألصناف مشتبه هبا من الكمثرى والتفاح واألكدنيا
بوضع  10ميكرولرت من املزيج املستعلق من العازالت برتكيز  910وحدة مكونة ملستعمرات /مليلرت يف حملول ملحي منظم
بالفوسفات يف جرح حديث على سطح مثرة معقمة (تعامل بكلور جتاري  70يف املائة ملدة  30دقيقة مث تُغسل ثالث
مرات مباء مقطر معقم) .وينبغي حتضني الثمار يف غرفة رطبة على حرارة  25درجة مئوية مدة ثالثة إىل مخسة أيام.
بروتوكول التشخيص
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وتعزل مرة جديدة من األعضاء امللقحة احلاملة ألعراض مرض اللفحة النارية النموذجية ،املستعمرات املشاهبة
ملستعمرات بكترييا  E. amylovoraوحتدد هويتها .وتظهر إجيابية االختبار إذا حدث نز للبكترييا وايمرار حول موقع
التلقيح بعد يومني إىل سبعة أيام ،كما يالحظ يف شاهد بكترييا  E. amylovoraاإلجيايب ،شريطة أال تالحظ يف الشاهد
السليب متزقات أو يالحظ متزق خنري صغري فقط يف موقع اجلرح.
وهناك تقنيات تلقيح أخرى ممكنة .فقد تشري تفاعالت شديدة احلساسية يف أوراق التبغ إىل إبانة جينات
لبكترييا  ،E. amylovoraولكن قد يكون هذا االختبار إجيابيا لكثري من البكترييا املمرضة للنبات .وينبغي استخدام
ُ
نبتات تبغ من أصناف كزانيت  Xanthiأو سامسون  Samsunلديها أكثر من مخس إىل ست ورقات .ويعد مزيج
مستعلق من البكترييا برتكيز  910وحدات مكونة ملستعمرات/مليلرت (كثافة ضوئية  1.0على  600نانومرت) وتستخدم إبرة
وحمقن حلقن املزيج يف الفسحات ما بني اخلاليا يف األوراق الناضج ة .ويسجل االهنيار الكامل لألنسج ة اليت حقنت
بع د  48–24ساعة على حرارة البيئة احمليط ة على أنه إجيايب ،حبسب ما يظه ر أيضا يف الشاه د اإلجياب ي لبكترييا
hrp

.E. amylovora

 -5السجالت
ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة على النحو املبني يف القسم  5-2من املعيار الدويل رقم
تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح).
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(بروتوكوالت

ويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص ،وال سيما يف حاالت عدم االمتثال
(املعيار رقم  :13اخلطوط التوجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئ) ويف حالة ظهور اآلفة يف
منطقة معينة للمرة األوىل ،فيجب أن يتم حفظ السجالت واألدلة واملواد اإلضافية التالية مدة سنة واحدة على األقل
على حنو يكفل االقتفاء :العينة األصلية أو مستزرع/مستزرعات اآلفة ،العينات احملفوظة أو املثبتة على شرائح أو مواد
االختبار (مثال ،صور فوتوغرافية للهالميات ،ونسخ مطبوعة لنتائج إليزا وأمبليكونات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز).
-6

جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية
ميكن احلصول على معلومات إضافية حول هذا الربوتوكول من:



Centro de Protección Vegetal, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA),
;Carretera Moncada-Náquera km 4.5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (María M. López
)email: mlopez@ivia.es; tel.: +34 963424000; fax +34 963424001



Plant Health and Environment Laboratory, Investigation and Diagnostic Centres, Ministry for
;Primary Industries, 231 Morrin Road, St Johns, Auckland 1140, New Zealand (Robert Taylor
)e-mail: Robert.Taylor@mpi.govt.nz; tel.: +64 99093548; fax: +64 99095739

وميكن أن تقدم املنظمات القطرية اخلاصة بوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمي ة لوقاي ة النبات ات أو األجه زة التابع ة
هليئ ة ت دابري الص حة النباتي ة طلب ا إلع ادة النظ ر يف بروتوك ول التش خيص م ن خ الل أمان ة االتفاقي ة الدولي ة لوقاي ة النبات ات
( ،)ippc@fao.orgاليت ستقوم بدورها بإحالته إىل الفريق الفن املعن بربوتوكوالت التشخيص.
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شكر وتقدير

-7

 إسبانيا (أنظر القسم،)IVIA ، (من مركز وقاية النباتاتM.M. López حررت املسودة األوىل هلذا الربوتوكول
، وزارة الصناعات األولية، مراكز التحقيق والتشخيص، (خمترب الصحة النباتية والبيئةR. Taylor  وراجعها،)السابق
 إدارة البحوث الزراعية يف وزارة الزراعة يف، (خمترب أحباث أشجار الفاكهةR. Roberts و،))نيوزيلندا (أنظر القسم السابق
.) الواليات املتحدة،USDA-ARS ،الواليات املتحدة
 الذي موله االحتاد األورويب عامDIAGPRO واختربت معظم التقنيات اليت وصفت يف اختبار احللقة يف مشروع
.2010  ويف مشروع إسباين يف عام2009  عامEUPHRESCO  ويف مشروع،2003

 المراجع-8
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 -9األشكال
نباتات حاملة لألعرا

نموذجية

إعداد العينة
اختبارات المسح (القسمان  4-1-3و)5-1-3
(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين مختلفين)
سلبي

جميع أو بعض االختبارات
إيجابية افتراضيا
العزل و/أو التخصيب-العزل (القسم )3-1-3

مستعمرات ذات تش ّكل مورفولوجي نموذجي
سلبي

لم يُكشف عن بكتيريا
E. amylovora

إيجابي

اختبارات تحديد الهوية (القسم )4
(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين
بيولوجيين مختلفين)
سلبي

إيجابي
حددت هوية بكتيريا
E. amylovora

تأكيد وجود بكتيريا
E. amylovora

التأكد من القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار
على العائل عند االقتضاء (القسم )4-4

الشكل  -1خمطط انسيايب لتحديد هوية  Erwinia amylovoraيف عينات حاملة ألعراض مرض اللفحة النارية.
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عينات غير حاملة لألعرا

استخالص وتخصيب الممر

اختبارات المسح (القسمان  4-1-3و )5-1-3
(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين مختلفين)
جميع االختبارات
سلبية

جميع أو بعض االختبارات إيجابية افتراضيا

العزل و التخصيب-العزل
(القسم )3-1-3
لم يُكشف عن بكتيريا
E. amylovora

سلبي

مستعمرات ذات تكوين
مورفولوجي نموذجي

إيجابي

سلبي

اختبارات تحديد الهوية (القسم )4
(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين
مختلفين)
إيجابي

حددت هوية بكتيريا

E. amylovora

التأكد من القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار على
العائل (القسم )4-4

تأ ّكد وجود بكتيريا

E. amylovora

الشكل  -2خمطط انسيايب لتحديد هوية بكترييا  Erwinia amylovoraيف عينات غري حاملة ألعراض مرض اللفحة النارية.
* من املعقول االشتباه بشدة بوجود بكترييا  E. amylovoraيف العينة ،لكن حتديد اهلوية يتطلب عزل املمرض من عينات جديدة وحتديد هوية البكترييا
ُ
يف وقت الحق.
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بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

تاريخ النشر:
ال يعد هذا جزءا ريميا من املعيار.
 11-2014عرضت جلنة املعايري املوضوع األصليErwinia amylovora :
(.)2009-2004
04-2006

أضافت الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية املوضوع حتت بند برنامج العمل :البكترييا.

11-2012

قدمت املسودة األوىل إىل فريق اخلرباء الفن املعن بإعداد بروتوكوالت التشخيص (اجتماع).

06-2013

قدمت املسودة إىل الفريق الفن املعن بربوتوكوالت التشخيص (اجتماع).

05-2014

وافقت جلنة املعايري على مشاورة األعضاء ).(2014_eSC_May_08

07-2014

مشاورة األعضاء.

12-2015
األعضاء.

استعرض فريق صياغة بروتوكول التشخيص مسودة بروتوكول التشخيص والرد على تعليقات

 03-2016صدر قرار إلكرتوين عن الفريق الفن املعن بربوتوكوالت التشخيص للموافقة على اعتماده
)(2016_eTPDP_Mar_01
 05-2016صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري للموافقة على تقدميه لفرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت
التشخيص ومدهتا  45يوما ).(2016_eSC_May_12
07-2016

فرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص.

 08-2016اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص نيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية (مل يرد أي
اعرتاض ريمي).
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .27الملحق ،)2016( Erwinia amylovora 13
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 04-2017اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية  ،في دورتها ( ،)12علما بالتعديالت
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.
 03-2018أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات صححت الخطاء في العنوان.
أخر تحديث لتاريخ المطبوع03-2018 :
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