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معلومات حول اآلفة

الشاااااركا (جدري الخوو) هو أحد أخطر األمراض الفيروسااااية لفاكهة النواة .وتم اإلبالغ ألول مرة
عن هذا المرض في  Prunus domesticaفي بلغاريا في الفترة  1918-1917وتم وصااااااف بضن مرض
فيروساااي في عام  .1932وانتشااار الفيرون منذ لل الحين بشاااكل مطرد في أنحاء كبيرة من أوروبا
وحول حوض البحر المتوس ا والشاارق األدنى .وظهر الفيرون بتوزيع محدود في أمريكا الجنوبية
وأمريكا الشمالية وآسيا (منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوس 2006 ،؛ والمركز الدولي
للزراعة والعلوم البيولوجية.)2018 ،
ويؤثر مرض الشااااركا الذي يسااابب فيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusعلى النباتات المنتجة
لجنس برونون (عائلة  .) Rosaceaeوهو يتساااااابح في إحدار أضاااااارار كبيرة لفاكهة المشاااااام
( ،)Prunus. armeniacaوالاباارقاوق األوروباي ( ،)P. domesticaوالاباارقاوق الاياااابااااناي ،والاخااوو
( P. persicaو ) P. salicinaألن يقلل من الجودة ويتساااابح في سااااقوط ال مرة قبل نضااااجها .وتشااااير
التقديرات إلى أن تكاليف مكافحة الشاااركا في جميع أنحاء العالم منذ ساابعينات القرن الماضااي تزيد
على  10 000مليون يورو (.)Cambra et al., 2006b
وفيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusهو أحد أفراد جنس  Potyvirusفي عائ لة فيروساااااااات
 .Potyviridaeوجسااايمات الفيرون عبارة عن عصااايات مرنة تبلغ نحو  700نانو متر  11 xنانو متر
وهي مكونة من جزيء من الرنا الوحيدة الجديلة وتضااااام نحو  10 000نيوكليوتيد يغطيها نحو 2000
وحدة فرعية من غطاء بروتيني وحيد ( .)García et al., 2014وينتقل فيرون جدري الخوو ( Plum
 )pox virusفي الحقول لفترة وجيزة عن طريق حشااااارة ّ
المن ،ولكن حركة المواد النباتية المصاااااابة
المنتشاارة تم ل الطريقة الرئيسااية التي ينتشاار بها الفيرون على مسااافات بعيدة .ولم يتضكد بعد انتقال
الفيرون من خالل البذور واللقاح ( .)Pasquini and Barba, 2006; Ilardi and Tavazza, 2015ويمكن
أن ينتقل فيرون جدري الخوو بشااكل ميكانيكي ،في ظروف تجريبية ،إلى العديد من أنوا Prunus
والعديد من النباتات العشااااابية م ل  ،Arabidopsis thalianaو ،Chenopodium foetidumو Nicotiana
 ،benthamianaو ،Nicotiana clevelandiiو Nicotiana glutinosaوPisum sativum
(.)Barba et al., 2011
ويمكن ،حاليا ،تصااانيف عزالت فيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusضااامن تساااع ساااالالت من
أصل واحد:
) W (Winona) ،EA (El Amar) ،C (Cherry) ،M (Marcus) ،D (Dideronومتحدة Rec
) ،T (Turkish) .)(Recombinantو( CRكرز روسي) ،و.(James et al., 2013) )Ancestor Marcus( An
وللسالالت تسلسالت جينومية ،وقد تختلف من حيث العوارض ،والقدرة اإلمراضية ،ونطاق الكائنات
المعيلة ،والوباء وقابلية انتقال األرقة .وتنتمي معظم عزالت فيرون جدري الخوو ()Plum pox virus
للساللتين  Dو .Mويمكن لساللتي  Dو Mلفيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusأن تصيبا بسهولة
المشم والبرقوق ،ولكنهما تتباينان في قدرتهما على إصابة أنوا الخوو .وتتباين هاتان الساللتان
أيضا من حيث قدرتهما اإلمراضية؛ حيث تتسبّح عزلة  Mعموما بضوبئة أسر وأعراضا أشد مما
تسبب عزالت  Dفي  P. armeniacaو P. domesticaو P. Persicaو .P. Salicinaأما عزالت  EAفهي
تقتصر جغرافيا على مصر وال يتاح سوى القليل من المعلومات عن تضثيراتها الوبائية وخصائصها
البيولوجية .وقد تم تحديد عدد من عزالت الفيرون التي تصيح نوعي الكرز الحلو ()Prunus avium
والكرز الحمضي ( )Prunus. cerasusفي العديد من البلدان األوروبية .وتش ِّ ّكل هذه العزالت ساللتين
مميَّزتين تم تعريفهما بضنهما  PPV-Cو . PPV-CRوتم الكشف عن نو غير عادي من فيرون جدري
الخوو ( )Plum pox virusفي البرقوق األوروبي ( )P. domesticaفي كندا ( )PPV-Wوهو يم ِّ ّل ساللة
مختلفة من فيرون جدري الخوو ( .)Plum pox virusوت ّم الكشف منذ لل الحين عن  PPV-Wفي
العديد من البلدان في أوروبا ( .)James et al., 2013وإضافة إلى لل ،فإن األنوا الناجمة عن االتحاد
الطبيعي بين الساللتين  Dو Mلفيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusتسمى  PPV-Recوهي تتسم
بت
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2

بسلوك وبائي مماثل لساللة  .Dوأفادت التقارير بوجود نو جديد من ساللة  recombinantفي تركيا
ع ّرفت بضنها ساللة  .)Ulubaş Serçe et al., 2009( Tوت ّم وصف عزلة وحيدة من  PPV-Anواقتراح
و ُ
كضصل محتمل لفيرون  .)Palmisano et al., 2012( PPV-Mولم يتم اقتراح ساللة جديدة من الكرز
الحامض المكيّف ( ،)Tatال  Cوال .)Chirkov et al., 2016( CR
ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن فيرون جدري الخوو ( ،)Plum pox virusبما في لل
الرسوم التوضيحية ألعراض المرض ،من ) Barba et al. (2011والمركز الدولي للزراعة والعلوم
البيولوجية ( ،)2018ومنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوس ( 2006 ،2004و 2018ب) و
( García et al. )2014و (.PaDIL )2018

-2

معلومات تصنيفية

االسم:
المرادف:
الوضع التصنيفي:
األسماء الشائعة:

-3

فيرون جدري الخوو (( )Plum pox virusاختصارا )PPV

فيرون الشاركا

Potyvirus ،Potyviridae

جدري الخوو ،الشاركا.

الكشف وتحديد الهوية

ويمكن كشااف فيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusباسااتخدام االختبارات البيولوجية أو المصاالية
أو الجزيئية؛ ويقتضي تحديد هوية الفيرون اختبارا مصليا أو جزيئيا .واالختبار المصلي أو الجزيئي
هو المقتضى األدنى لكشف وتحديد هوية الفيرون (و لل م ال أثناء التشخيص الروتيني آلفة منتشرة
على نطاق واسااااااع في بلد ما) .وفي الحاالت التي تشااااااترط فيها المنظمة القطرية لوقاية النباتات
االطمئنان إلى مدى أبعد بالنساابة لتحديد هوية الفيرون (م ل كشااف الفيرون في منطقة غير معروف
أن يتواجد فيها أو كشاااااف في شاااااحنة صاااااادرة عن بلد من المعلن أنها خالية من الفيرون) فإن يجوز
إجراء اختبارات إضااااافية .وينبغي ،حي ما تم تحديد هوية الفيرون في المرة األولى باسااااتخدام طريقة
جزيئية ،اللجوء إلى طريقة ات حسااااساااية تحليلية عالية ،أو إ ا أمكن طريقة جزيئية تساااتهدف منطقة
جينوم مختلفة أو تسااالسااال الجينوم .كما يجوز إجراء اختبارات إضاااافية ،بما في لل الطرق المصااالية
التي تساااتهدف عناصااار البروتين أو الطرق المساااتخدمة لتحديد سااااللة الفيرون الموجود .وفي جميع
الحاالت ،يجح أن تشمل االختبارات ضواب إيجابية وسلبية .وتبين األقسام التالية التقنيات المو صى
بها.
كذلل ،يصاااااف بروتوكول التشاااااخيص هذا الطرق المترساااااخة للكشاااااف عن فيرون جدري الخوو
وتحديد هويت  .وقد اساااتُخدمت بعض التقنيات الجديدة والمتقدمة للكشاااف عن فيرون جدري الخوو
م ل اختبار التضاااخيم المتسااااوي الحرارة بواساااطة العروة )Varga and James, 2006b( 1وتسااالسااال
الجيل الجديد ( .)Rodamilans et al., 2014لكن بما أن لم تتم المصااادقة بشااكل كامل بعد على تساالساال
الجيل الجديد واختبار التضاااااخيم المتسااااااوي الحرارة بواساااااطة العروة كضدوات للكشاااااف الروتيني عن
فيرون جدري الخوو ،مرفقة ببروتوكوالت منشااورة لوصاافها ،لم تُدرج هذه التقنيات في بروتوكوالت
التشخيص.
وفي بروتوكول التشااخيص هذا ،يجري وصااف الطرق (بما في لل اإلشااارة إلى األسااماء التجارية
بح سح ما هي من شورة ،إ أنها تحدد الم ستوى األ صلي للح سا سية أو التخ صص و/أو قابلية الن سخ
 1لدى اسااتعمال اختبار التضااخيم المتساااوي الحرارة بواسااطة العروة بصااورة منتظمة في منطقة تعتمد نظام البراءات م ل
اليااابااان (البراءات رقم  ،3,313,358و 3,974,441و )4,139,424والواليااات المتحاادة األمريكيااة (البراءات رقم ،US6,410,278
و US6,974,670و ،)US7,494,790واالتحاد األوروبي (البراءات رقم  ،1,020,534و 1,873,260و 2,045,337و )2,287,338والصين
(البراءة رقم  )ZL008818262وجمهوريااة كوريااا (البراءة رقم  ،)10-0612551وأسااااااتراليااا (البراءة رقم  ،)779160واالتحاااد
الروسااي (البراءة رقم  ،)2,252,964من الضااروري أن يتلقى المسااتخدمون ترخيصااا من شااركة  Eiken Chemical Co., Ltdقبل
استخدام .
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الذي تم بلوغ  .ويجوز تعديل اإلجراءات المخبرية الواردة في البروتوكوالت لكي تتواءم مع معايير
المختبرات الفردية ،شريطة المصادقة عليها بالشكل المناسح.

نطاق النباتات المضيفة

1-3

في الظروف الطبيعية ،يصيح فيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusبسهولة أشجار الفاكهة من
جنس شاااااجرة ( Prunusعائلة  )Rosaceaeالمساااااتخدمة كضنوا تجارية أو فساااااائل جذرية :وتشااااامل
النباتات المضااايفة الكبيرة أنوا المشااام  ،والبرقوق األوروبي والياباني ،والخوو ،والخوو البري
الصاااااايني ( ،)P. davidianaوكريز المحلح ( ،)P. mahalebوبرقوق ماريانا ( ،)P. mariannaو P.
 mumeو P. persicaو P. salicinaوأنوا هجينة بينها .وهناك سااااالالت من فيرون جدري الخوو
( Cو ) CRالتي تصاااااايح بشااااااكل طبيعي الكرز الحلو والكرز الحامض ( .)James et al., 2013وقد
يصاااااب في بعض األحيان اللوز ( )P. dulcisبفيرون جدري الخوو (.)Llácer and Cambra, 2006
كما يصيح الفيرون الك ير من أنوا فاكهة  Prunusالبرية أو المستخدمة في الزينة من قبيل الكريز
الكنااادي ( ،)P. besseyiوكرز الرماااال األرجواني األوراق ( ،)P. cistenaواللوز القزمي ( P.
 ،)glandulosaواإلجاص ( ،)P. insititiaوكرز الغار ( ،)P. laurocerasusوالبرقوق البري الشاااااائل
( ،)P. spinosaوكااريااز ناااانااكااياانااغ ( ،)P. tomentosaوالاالااوز الاازهااري (James and ( )P. triloba
 .)Thompson, 2006وفي ظروف التجااارب ،يمكن نقاال فيرون جاادري الخوو ميكااانيكيااا إلى عاادة
أنو من  Prunus sppوالعديد من النباتات العشبية (انظر القسم )1

األعراض

2-3

قد تظهر أعراض فيرون جدري الخوو على األوراق ،والخل فات ،والل حاء ،والتوي جات ،وال مار،
والنواة .والمعتاد أن تظهر األعراض بوضوح على األوراق في بداية موسم النمو ،وتشمل األعراض
ظهور لون أخضااااار فاتح خفيف؛ وظهور بقع أو خطوط أو حلقات مصااااافرة؛ وزوال لون العروق أو
اصفرارها؛ أو حتى تشوه األوراق .وبعض هذه األعراض التي تظهر على األوراق تشب األعراض
التي تساااااااببهاااا فيروساااااااااات أخرى م ااال فيرون التبرق النطااااقي على البرقوق األمريكي
( .)American plum line pattern virusومن أعراض النو ’ P. cerasifera ‘GF 31ظهور تفلن بني
بلون الصدأ وتشقق اللحاء.
تكس ار األزهار
وقد تشاامل أعراض األزهار زوال اللون (خطوط زهرية) على التويجات وأعراض ّ
( .)Barba et al., 2011ويمكن أن تظهر هااذه األعراض في بعض أنوا الخوو عناادمااا تصاااااااااب
بفيرون جدري الخوو من ساللة  PPV-Mأو في بروزوبيس جالندولوسا ( )P. glandulosaالمصابة
بفيرون جدري الخوو من ساللة .PPV-D
وتظهر على ال مار المصابة بقع صفراء أو حلقات أو أشكال طولية ات لون أصفر فاتح .وقد تتشوه
ال مار أو تصااابح غير منتظمة في شاااكلها وتتكون عليها مناطق بنية أو نخرية تحت الحلقات الباهتة.
وبعض التشاااوهات التي تصااايح الفاكهة وخاصاااة  P. armeniacaو ،P. domesticaتشاااب التشاااوهات
الناجمة عن اإلصاااابة بفيرون بقع الشاااحوب اليخضاااوري في أوراق التفاح .وقد يظهر على ال مار
المصابة اسمرار داخلي وتص ُّمغ لُح ال مرة وانخفاض جودتها .وفي الحاالت الشديدة ،تسق ال مار
المصابة قبل األوان من األشجار .ويظهر عموما على ثمار األنوا المبكرة النضج أعراض أوضح
من األعراض التي تظهر على األنوا المتضخرة النضج .وتظهر عادة على نواة ثمار P. armeniaca
المريضة حلقات أو بقع باهتة نمطية .وال يمكن تسويق الكحول أو المواد الروحية المنتجة من ال مار
المصابة بسبح نكهتها غير المستساغة.
وتطور المرض وحدت يتوقفان بقوة على النبات الم ضيف واألحوال المتاخمة؛ وقد يبقى الفيرون
كامنا لعدة سنوات في المناو البارد.

بت
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كما يمكن مشااااهدة األعراض على نباتات مضااايفة مختلفة م ال على الموقع الشااابكي لقاعدة البيانات
العااالميااة الخاااصااااااااة بمنظمااة حمااايااة النباااتااات في أوروبااا ومنطقااة البحر األبيض المتوساااااا
(.)https://gd.eppo.int/taxon/PPV000
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والنباتات الدالة الرئيسااية المسااتخدمة لفهرسااة الفيرون هي فسااائل الصاانف ’ P. cerasifera ‘GF 31و
’ ،P. persica ‘GF 305و ،P. persica  P. davidiana Nemaguardأو  .P. tomentosaويتم الحصااااول
على النباتات الدالة من البذور ،حيث تزر في خلي من التربة الجيدة الصاارف ويتم االحتفاظ بها في
صاااوبة مقاومة للحشااارات في درجة حرارة تتراوح بين  18و 25درجة مئوية حتى تكبر بدرجة تكفي
لطعمها (يصااااااال ارتفاعها في العادة إلى  30- 25ساااااانتيمترا ويتراوح قطرها بين  3و 4مليمترات).
ويمكن ،كبديل ،تطعيم فسااااائل أخرى من فاكهة  Prunusبطعم من النباتات الدالة .ويجح طعم النباتات
الدالة باساااتخدام الطرق التقليدية م ل طعم البراعم ( ،)Desvignes, 1999باساااتخدام ما ال يقل عن أربع
نسااااااخ متكررة لكل نبات دال .ويتم االحتفاظ بالنباتات الدالة المطعمة في نفس الظروف ،ويتم تقليمها
بعد ثالثة أسااابيع بحيث ال يزيد ارتفاعها عن بضااعة ساانتيمترات فوق الطعمة العلوية (.)Gentit, 2006
وينبغي معاينة النباتات المطعمة لمراقبة األعراض لمدة سااااااتة أسااااااابيع على األقل .ويالح ظهور
األعراض ،وبخاصاااة خطوط وأشاااكال صااافراء ،على النمو الجديد بعد  4-3أساااابيع ،ويجح مقارنتها
بالضااااواب اإليجابية والصااااحية .ويمكن االطال على صااااور لألعراض الناجمة عن الفيرون التي
تظهر على النباتات الدالة في ( Damsteegt et al. )2007 ،1997و(.Gentit )2006
وال توجد أي بيانات كمية منشااااورة عن تخصااااص التطعيم أو حساااااساااايت أو موثوقيت  .وتسااااتخدم
الطريقة على نطاق واسااع في نُظم إصاادار الشااهادات وتعتبر طريقة حساااسااة للكشااف .على أن هذه
الطريقة ليساااااات اختبارا سااااااريعا (يتطلح ظهور األعراض عدة أسااااااابيع بعد التطعيم) ،وال يمكن
ا ستخدامها إال في اختبار أ شجار التطعيم حيث تتطلح مرافق متخ ص صة من قبيل ال صوب التي يتم
فيها التحكم بدرجات الحرارة ،وقد تختل األعراض المشااااااهدة مع أعراض العوامل القابلة لالنتقال
بواسااطة التطعيم .فضااال عن لل ،هناك سااالالت ال تظهر عليها األعراض ومن ثم ال يمكن كشاافها
على النباتات الدالة.
ويمكن أيضا استخدام النباتات العشبية للكشف البيولوجي عن فيرون جدري الخوو
 .)2011ويمكن أن ينتقل الفيرون ميكانيكيا إلى أنوا عشبية عديدة (انظر القسم .)1
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( Barba et al.,

أخذ العينات لالختبارات المصلية والجزيئية

تتاح توجيهات عامة بشاااضن منهجيات أخذ العيّنات في المعيار الدولي لتدابير الصاااحة النباتية رقم
(منهجيات أخذ العيّنات من الشاااااحنات) .وفي بعض الظروف (أي خالل التشاااااخيص الروتيني آلفة
متوطنة على نطاق واسااع في البلد) ،يمكن اختبار نباتات عديدة بشااكل متزامن باسااتخدام عيّنة كبيرة
منب قة من عدد من النباتات .ويتوقف القرار باختبار نباتات فردية أو متعددة على تر ّكز الفيرون
في النباتات ومسااتوى اليقين الذي تفرضاا المنظمة الوطنية لوقاية النباتات .وغالبا ما تُشااحن المواد
النباتية الخاصاااة بالخوو كقطع سااااكنة .وفي هذه الحالة ،يمكن اساااتخدام البراعم أو نسااايج القشااارة
(أجزاء اللحاء) مباشرة لالختبار.
واالختيار المالئم للعينات حاساام األهمية لكشااف فيرون جدري الخوو .وينبغي للعيّنات أن تضخذ في
االعتبار بيولوجيا الفيرون والظروف المناخية المحلية ،وبخاصااااة الظروف المناخية خالل موساااام
النمو .وفي حاال وجود األعراض العاادياة ،ينبغي جمع العيّناات من األزهاار ،واألوراق أو ال ماار
التي تظهر عليها األعراض .وأ ّما في النباتات الخالية من األعراض ،ينبغي أخذ العيّنات من البراعم
الفتية التي تبلغ ساااانة من العمر على األقل وتكون ات أوراق ناضااااجة ومتفتحة بالكامل ،تُجمع من
وسا كل من األغصااان الرئيسااية (الكشااف غير موثوق في البراعم الفتية التي تكون دون السانة من
31
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العمر) .كما ويجح أخذ العينات من أربعة مواقع مختلفة على األقل (م ال ،من أربعة أغصاااااااان أو
ّ
التوز غير المتسااااااااوي لفيرون جدري
أربع أوراق) في كل نبتة؛ هذا حاساااااام األهمية نظرا إلى
الخوو .وال يجح أخذ العيّنات خالل األشااااااهر التي تشااااااهد االرتفا األكبر في درجات الحرارة.
فاالختبارات على عيّنات يتم جمعها في فصاااااال الخريف أقل موثوقية من االختبارات على العينات
التي يتم جمعها في وقت ساااااابق من فصااااال الربيع .ومن المساااااتحسااااان أن تُجمع المواد النباتية من
األجزاء الداخلية من قمة الشااجرة .ففي فصاال الربيع ،يمكن للعينات أن تكون أزهارا ،أو براعم فتية
ات أوراق متفتحة بالكامل ،أو ثمارا .وأما في الصيف والخريف ،فيمكن استخدام األوراق الناضجة
وقشاااارة ال مار الناضااااجة التي تُجمع من الحقل أو دور التعبئة للتحليل .وفي الصاااايف ،يمكن اختبار
البراعم من األجزاء السااااكنة باساااتخدام النساااخ العكساااي – تفاعل البوليميريز المتسااالسااال أو تفاعل
المفضااالة الختبار األوراق الناضاااجة .ويمكن تخزين
البلمرة المتسااالسااال اآلني ،سااايما أنها التقنيات
ّ
األزهار ،واألوراق ،والبراعم الفتية وقشارة ال مار بحرارة تبلغ أربع درجات مئوية لمدة عشارة أيام
كحدّ أقصااااااى قبل التجهيز .كذلل ،يمكن تخزين ال مار لمدة شااااااهر عند أربع درجات مئوية قبل
التجهيز .وفي الشاااااتاء ،يمكن اساااااتخدام البراعم السااااااكنة أو أنساااااجة اللحاء من الجزء القاعدي من
األغصان الصغيرة ،أو البراعم الفتية أو األغصان ،أو الداربات الكاملة لالختبار.

الكشف وتحديد الهوية بالطرق المصلية

5-3

اختبارات الممتصاااات المناعية المرتبطة باإلنزيمات مساااتصاااوبة بدرجة كبيرة في فحص عدد كبير
من العينات.
ولتجهيز العينة على سبيل الم ال ،يوزن  0.2إلى  0.5غرام تقريبا من المادة النباتية الطازجة وتقطع
إلى أجزاء صاااغيرة وتوضاااع في أنبوب مالئم أو كيس بالساااتيكي .وتتم مجانساااة العينة بمعدل لدرء
االستخالص يبلغ  10-4ملليلترات (( )v/w 2:1أو حسبما يوصي ب مصنّع عدّة اختبارات الممتصات
المناعية المرتبطة باإلنزيمات) باساااااتخدام جهاز كهربائي لمجانساااااة األنساااااجة أو مدحاة يدوية ،أو
مطرقة ،أو أداة أخرى مماثلة .ويتضلف عامل درء اال ستخالص من محلول ملحي مدروء بالفو سفات
 (PBS) pH 7.2–7.4يحتوي على  2في المائة من بولي فينيل بيروليدون و 0.2في المائة من دي يو
كاربامات ثنائي إثيل الصاوديوم ( ،)Cambra et al., 1994أو عامل درء بديل مالئم .وينبغي مجانساة
المادة النباتية تماما واستخدامها طازجة.
 1-5-3اختبار الممتصاااات المناعية المرتبطة باينزيمات ير المبا ااارر لشاااطيرر سنائي األج اااا
المضادر
اختبار الممتصاااات المناعية المرتبطة باإلنزيمات غير المباشااارة لشاااطيرة ثنائي األجساااام المضاااادة
 ،DASI-ELISAالذي يساامى أيضااا شااطيرة ثالثي األجسااام المضااادة ) ،ELISA-(TASينبغي إجراؤه
وفقا لما جاء في ) Cambra et al. (1994باساااتخدام جسااام مضااااد محدد أحادي الكلون م ل 5B-IVIA
وفقا للتعليمات المحدَّدة من الجهة الصانعة.
وتبيّن أن الج سم الم ضاد األحادي الكلون الوحيد  (MAb) 5B-IVIAيكت شف معظم أو جميع سالالت
فيرون جدري الخوو ( .)Cambra et al., 2006aوسوف يكشف  (MAb) 5B-IVIAعزالت من ساللة
 ،CRإنما ينبغي تعديل المستخرجات لتحليل درجة حموضة  6.0بهدف تعزيز االعتراف ب ـــ ـ MAb
 .)Glasa et al., 2013; Chirkov et al., 2013(5B-IVIAويمكن أيضا كشف الساللة المفترضة المتكيفة
مع الكرز بواسااطة  .)Chirkov et al., 2016( MAb 5B-IVIAإنما لم تتم اإلفادة عن كشااف PPV-An
باستخدام .)Palmisano et al., 2012( MAb 5B-IVIA
وفي اختبار  DIAGPROالحلقي ( )Harju et al., 2000أجراه  17مختبرا باستخدام مجموعة من عشر
تتضاااامن عينات مصااااابة بفيرون جدري الخوو (( )Plum pox virusمن ساااااللة PPV-M ،PPV-D
و )PPV-D+Mوعينات سااااااليمة على السااااااواء من فرنسااااااا وإساااااابانيا ،كانت طريقة DASI-ELISA
بت
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باستخدام  MAb 5B-IVIAدقيقة بنسبة  95في المائة (عدد النتائج السلبية الصحيحة والنتائج اإليجابية
الصحيحة المشخصة بالتقنية/المقسومة بعدد العينات المختبرة) .وكانت هذه الدقة أكبر من الدقة التي
تحققت سااااااواء باسااااااتخدام تفاعل إنزيم البلمرة المتساااااالسااااااال للنسااااااخ العكسااااااي ألساااااار المناعة
( )IC-RT-PCRالتي بلغت  82في المائة من الدقة ،أو طريقة تفاعل إنزيم البلمرة المتسااالسااال للنساااخ
العكساااي التعاوني ( )Co-RT-PCRالتي بلغت  94في المائة من الدقة ( Olmos et al., 2007; Cambra
 .)et al., 2008وبلغت النتائج السااااالبية الصاااااحيحة (عدد النتائج السااااالبية الصاااااحيحة المشااااا َّخصاااااة
بالتقنية/مقسااومة على عدد النباتات السااليمة) المحدَّدة من خالل  DASI-ELISAباسااتخدام MAb 5B-
 IVIAما نساااابت  99في المائة مقارنة بتفاعل إنزيم البلمرة المتساااالساااال للنسااااخ العكسااااي في الوقت
الحقيقي باسااااااتخدام الحمض النووي المنقي ( 89.2في المائة) أو العينات المبقعة ( 98في المائة) أو
 IC-RT-PCRلألساااار المناعي ( 96.1في المائة) .كما أشااااار ) Capote et al.(2009إلى وجود احتمال
بنسااااابة  98.8في المائة في أن تكون النتيجة اإليجابية المتحققة في الشاااااتاء من خالل DASI-ELISA
باساااااتخدام  MAb 5B-IVIAنتيجة صاااااحيحة .وقد تُظهر المضاااااادات الحيوية تباينا بين الدفعات ،لذا
ينبغي التحقق من األداء قبل االستخدام الروتيني.
ويكشاااف الجسااام المضااااد األحادي الكلون  5B-IVIAجميع ساااالالت فيرون جدري الخوو التي ت ّم
اختبارها ،وبخاصااة بشااكل حسااان وموثوق ( Cambra et al., 1994; Cambra et al., 2006a; Glasa
 .)et al.,2013; Chirkov et al., 2013; Chirkov et al., 2016كمااا أن العااديااد من مجموعااات اللوازم
التجارية التي تستخدم أجسام مضادة متعددة الكلون متاحة مع بعض بيانات المصادقة ( Gougherty
et al., 2015؛ منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوساااا 2018 ،أ) .إنما اتضااااح أنها
أقاال تحاادياادا وتفتقر إلى التجااانس بين مختلف الاادفعااات ( ،)Cambra et al., 2006aويجااح بااالتااالي
المصااادقة عليها قبل اسااتخدامها .ويوصااى باسااتخدام طرق إضااافية في حاالت اسااتخدام مضااادات
أجساااام متعددة الكلون في اختبار ،وحين تفرض المنظمة الوطنية لوقاية النباتات درجة إضاااافية من
اليقين في تحديد فيرون جدري الخوو.
 2-5-3اختبار ممتصات المناعة المرتبطة بإنزيمات طيرر سنائي األج ا المضادر
يستخدم النظام التقليدي أو نظام بيوتين/ستريبتافيدين لشطيرة ثنائي األجسام المضادة DAS-ELISA
باستخدام األطقم القائمة على الجسم المضاد المحدَّد األحادي الكلون  5B-IVIAأو األجسام المضادة
المتعددة الكلون التي ثبت أنها تكتشااف معظم سااالالت فيرون جدري الخوو ،بما في لل سااالالت
 M ،Dو Recبدون تفاعالت تبادلية مع الفيروساااااااات أو المواد النباتية األخرى ( Cambra et al.,
 .)2006a; Capote et al., 2009وينبغي إجراء االختبار وفقا لتعليمات الجهة الصانعة.
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قد تكون الطرق الجزيئية م ل تفاعل إنزيم البلمرة المتساالساال للنسااخ العكسااي أك ر تكلفة من الطرق
المصلية ،وبخاصة في االختبارات الواسعة النطاق .على أن الطرق الجزيئية ،وبخاصة طريقة RT-
 PCRفي الوقت الحقيقي ،تُعد عموما أك ر حساااسااية من الطرق المصاالية .كما أن اسااتخدام RT-PCR
في الوقت الحقيقي يساعد أيضا على تالفي الحاجة إلى أي معالجة في مرحلة ما بعد التضخيم (م ل
االرتحال الكهربائي للهالم) ولذلل فإنها أساااااار وأقل تعرضاااااااا إلى التلور (مع الحمض النووي
المستهدف) من طريقة  PCRالتقليدية.
وباساااااات ناء طريقة ( IC-RT-PCRالتي ال يلزم فيها عزل الرنا  ،)RNAفإن اسااااااتخالص الرنا ينبغي
إجراؤه باساااتخدام البروتوكوالت التي تم التحقق منها بشاااكل مالئم .وينبغي وضاااع العينات في أكيان
بالساااااتيكية لتجنح التلور المتبادل بينها خالل عملية االساااااتخالص .وبدال عن لل ،يمكن في طريقة
 RT-PCRفي الوقت الحقيقي وضع المستخلصات النباتية المبقَّعة أو أجزاء النسيج المطبو على ورق
متشاارب أو أغشااية من النيلون ألغراض التحليل ( ;Olmos et al., 2005 Osman and Rowhani, 2006
 .)Capote et al., 2009ويوصااى باختبار العينات المبقعة أو األنسااجة المطبوعة باسااتخدام طريقة RT-
 PCRفي الوقت الحقيقي عوضا عن طريقة  PCRالتقليدية بسبح حساسيتها األعلى.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وتحدد كل من الطرق التالية حجم العينة المسااتخلصااة التي ينبغي اسااتخدامها كوحدة معيارية .وتبعا
لح سا سية الطريقة الم ستخدمة ،يتباين الحدّ األدنى للتركز الالزم لك شف فيرون جدري الخوو على
النحو التالي :طريقة  RT-PCRيبلغ التركيز في وحدة الرنا المعيارية  100 fgفي الملليلتر؛ طريقة
 ،Co-RT-PCRيبلغ التركيز في الرنااا المعياااريااة  1 fgفي الميلليلتر؛ وطريقااة  RT-PCRفي الوقاات
الحقيقي ،يبلغ التركيز في وحدة الرنا المعيارية  2 fgفي الميلليلتر.
الريبي واالصطياد المناعي وتوليف الحمض النووي المك ّمل
 1-6-3تنقية الحمض النووي ّ

 1-1-6-3تنقية الحمض النووي ال ّريبي
الريبي باساااااات خدام البروتوكوالت م ب تة الصااااااالح ية بالطرق
ي جح أن تتم تنق ية الحمض النووي ّ
ّ
الريبي تبعا لتعليمات الجهة المص انعة.
المالئمة ،أو باسااتخدام مجموعة لوازم لتنقية الحمض النووي ّ
الريبي المسااتخرج على حرارة  70درجة تحت الصاافر (مفضاالة) أو
ويجح تخزين الحمض النووي ّ
 20درجة تحت الصاااافر إلى أن يسااااتخدم كنمو ج ،و لل ألقل من عام واحد .وينبغي تخزين كميات
الريبي جراء دورات التجميد-التذويح المتكررة.
صغيرة تفاديا لفساد الحمض النووي ّ

 2-1-6-3االصطياد المناعي
الريبي .تحقيقا لهذه العملية ،يعدّ
يعتبر االصااااااطياد المناعي خيارا بديال عن تنقية الحمض النووي ّ
مزيج مخفف من األجسااام المضااادة ويُسااتخدم لتغليف األنابيح الدقيقة المسااتخدمة في تفاعل النسااخ
ّ
لالطال على تفاصيل عن اإلجراء.
العكسي .انظر الجزء 2-6-3

 3-1-6-3توليف الحمض النووي المك ّمل
الريبي خالل تخزين  ،فمن المحبذ توليف حمض نووي
بما أن ليس من السهل حف الحمض النووي ّ
خص الحرارة ،مقارنة باالشتراطات
فيما
األدنى
بالحد
مك ّمل يمكن حفظ لفترات طويلة مع شروط
ّ
الريبي.
التي تخص الحمض النووي ّ
 2-6-3التفاعل المت ل ل للبوليميراز باستخدا إنزيم الن خ العك ي لالصطياد المناعي
ت ّمت المصااادقة على البادئات المسااتخدمة في طرق التفاعل المتساالساال للبوليميراز باسااتخدام إنزيم
النسااااخ العكسااااي لالصااااطياد المناعي الوارد وصاااافها أدناه ،وهي تُعتبر مراجع للكشااااف العام عن
فيرون جدري الخوو حتى وإن ُوجدت بادئات أخرى واساااعة الطيف متاحة (.)Olmos et al., 2006
ولم تُالح أي نتائج إيجابية خاطئة في الدراسااات التي تصااف تطوير هذه الطرق والمصااادقة عليها
( .)Wetzel et al., 1991; Levy and Hadidi, 1994وتتم اال منفعااة أخرى في البااادئااات التي حادّدهااا
التعرف إلى السااااللتين األك ر شااايوعا من فيرون جدري
) Wetzel et al. (1991في أنها تتيح أيضاااا
ّ
الخوو حين ترفق بتحليل منتج ات  243زوجا قاعديا باستخدام قطعة الحصر ات التكوين والطول
المتعددة.
بادئات التفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي لالصطياد المناعي المستخدمة
في هذه الطريقة هي إما بادئات ):Wetzel et al. (1991
أو بادئات
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ويتكون خلي التفاعل البالغ  25ميكرو لتر من 1 :ميكرو موالر من كل بادئة ( P1و  P2أو الزوج
البادئ  ،)3NCRو 250ميكرو موالر من  ،dNTPsووحدة واحدة من إنزيم النسااخ العكس اي، AMV 2
و 0.5من وحدات إنزيم بلمرة الدنا  ،Taqو 2.5ميكرو لتر  ×10عامل درء إنزيم البلمرة  ،Taqو1.5
مللي موالر من كلوريد الماغنيزيوم  ،MgCl2و 0.3في المائة من  Triton X-100ووحدة رنا معيارية
من مسااااااتوى  5ميكرو لتر .وأُجري التفاعل في جهاز تدوير حراري بالمعايير التالية 45 :دقيقة عند
درجة حرارة  42درجة مئوية ،ودقيقتان عند درجة حرارة  94درجة مئوية ،و 40دورة في  30ثانية
عند درجة حرارة  94درجة مئوية ،وفي  30ثانية سواء عند درجة حرارة  60درجة مئوية (البادئتان
 P1و ) P2أو عند درجة حرارة  62مئوية (البادئات  ،)3NCRوسااااااتين ثانية عند درجة حرارة 72
درجة مئوية ،ويعقح لل تمديد نهائي لمدة  10دقائق عند درجة حرارة  72درجة مئوية .وتُحلل
نواتج  PCRبواسااااطة االرتحال الكهربائي للهالم .ويولد زوج البادئات  243 P1/P2زوجا قاعديا فيما
تنتج بادئات  220 3NCRأمبليكون.
وتم تقييم طريقة ) Wetzel et al. (1991عن طريق اختبار عزالت فيرون جدري الخوو من مناطق
البحر المتوس ا (قبرص ،ومصاار ،وفرنسااا ،واليونان ،وإساابانيا ،وتركيا) .وتم َّكنت من اكتشاااف 20
جزءا من الرنا الفيروسااااي ،أي ما يقابل  2000جزيئا فيروساااايا ( ،)Wetzel et al., 1991وقام Levy
 )1994( and Hadidiبتقييم طريقتهما باسااتخدام عزالت فيرون جدري الخوو من مصاار ،وفرنسااا،
وألمانيا ،واليونان ،والمجر ،وإيطاليا ،وإسبانيا ،ورومانيا.
 3-6-3الن خ العك ي لألسر المناعي  -تفاعل إنزيم البلمرر المت ل ل
يجوز إجراء مرحلة األساااااار المناعي وفقا لما حدده ) ،Wetzel et al. (1992باسااااااتخدام نسااااااخ النبات
المسااتخلص م لما في القساام  5-3مع اسااتعمال أنابيح أو أكيان بالسااتيكية إفرادية لتجنح التلور .ويمكن
استخدام أي جسم مضاد ت ّم التحقق من بشكل مالئم .وقد تمت المصادقة على هذا االختبار فق لعزالت
من سالالت  Dو Mالموزعة على نطاق واسع.
ويتم تحضاااير محلول ( 1ميكرو غرام مللي لتر) من األجساااام المضاااادة المتعددة الكلون أو الجسااام
المضاااد المحدد األُحادي الكلون لفيرون جدري الخوو (م ال )5B-IVIA :في الدارئ الكربوني pH
 .9.6وتوضاااع قساااامات من األجساااام المضاااادة المخفّفة في  100ميكرو لتر في أنابيح طرد مركزي
دقيقة  PCRوتحضاان عند درجة  37مئوية لمدة  3ساااعات .ثم ت ُغساال األنابيح مرتين باسااتخدام 150
ميكروليتر من محلول التعقيم ( PBS-Tweenدارئ الغسااااااال) وتُشااااااطف مرتين بال ماء ال خالي من
الريبونيكليس .ويُنقّى المسااااااتخلص النباتي ( 100ميكرو لتر؛ انظر القساااااام  )5-3عن طريق الطرد
المركزي ( 5دقائق بمعدل  500 15غرام) ،ويضاف الناتج إلى أنابيح  PCRالمغطاة .وت ُترك األنابيح
لمدة ساااعتين على ال لج أو في درجة حرارة  37مئوية ،ثم ت ُغساال ثالر مرات باسااتخدام  150ميكرو
لترا من محلول التعقيم  .PBS-Tweenويتم تحضااااير خلي تفاعل إنزيم البلمرة المتساااالساااال للنسااااخ
العكسي كما هو مبيَّن في القسم  2-6-3باستخدام بادئات ) ،Wetzel et al. (1992ويضاف مباشرة إلى
أنابيح  PCRالمغطاة .ويتم إجراء التضخيم حسح ما هو مبيَّن في القسم .2-6-3
وبصورة عامة ،تتطلح طريقة  IC-RT-PCRاستخدام أجسام مضادة محددة ،وإن كانت طرق التقييد
المباشااااار قد تزيل هذا المتطلح .وتم التحقق من طريقة  IC-RT-PCRباساااااتخدام الجسااااام المضااااااد
األحادي الكلون  5B-IVIAفي اختبار حلقي ( )DIAGPROكشاااااف عن دقة بنسااااابة  82في المائة في
اكاااااااااااتشااااااااااااااااااف فااااااااااايااااااااااارون جااااااااااادري الاااااااااااخاااااااااااوو ()Plum pox virus
( .) Olmos et al., 2007; Cambra et al., 2008وأشااااار ) Capote et al. (2009إلى وجود احتماالت
بنساااااابة  95.8في المائة بضن تكون النتيجة اإليجابية التي تحققها طريقة  IC-RT-PCRفي الشااااااتاء
باستخدام الجسم المضاد األحادي الكلون  5B-IVIAنتيجة إيجابية صحيحة.
 2إن استخدام أسماء المواد الكاشفة ،والمواد الكيميائية أو المعدات في بروتوكوالت التشخيص هذه ال يعني الموافقة عليها
باست ناء مواد أخرى قد تكون أيضا مالئمة.
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 4-6-3الن خ العك ي التعاوني  -تفاعل إنزيم البلمرر المت ل ل ()Co-RT-PCR
بادئات  RT-PCRالمستخدمة في النسخ العكسي التعاوني  -تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل هي بادئات
) Wetzel et al. (1991; P1 and P2و):Olmos et al. (2002; P10 and P20
البادئة الداخلية (5-ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3) P1
البادئة الداخلية (5-CAG ACT ACA GCC TCG CCA GA-3) P2
البادئة الخارجية (5-GAG AAA AGG ATG CTA ACA GGA-3) P10
البادئة الخارجية (5-AAA GCA TAC ATG CCA AGG TA-3) P20
ويتكون خلي التفاعل المؤلف من  25ميكرو لترا من اآلتي 0.1 :ميكرو موالر من ك ّل من بادئات
 P1و ،P2و 0.05ميكرو موالر من كااا ّل من باااادئاااات  P10و  ،P20و 400ميكرو موالر ،dNTPs
ووحدتان من إنزيم النسااااخ العكسااااي  ،AMVووحدة واحدة من إنزيم البلمرة  ،Taq DNAو 2ميكرو
لتر  10دارئ التفاعل ،و 3مللي موالر كلوريد الماغنيزيوم  ،MgCl2و 5في المائة من ساااااالفوكساااااايد
ثنائي المتيل ،و 0.3في المائة من  .Triton X-100و 5ميكرو لترات من وحدة الرنا المعيارية .ويتم
إجراء تفاعل إنزيم البلمرة المتساالساال للنسااخ العكسااي بمعايير التدوير الحراري التالية 45 :دقيقة في
درجة حرارة  42مئوية ،ودقيقتان في درجة حرارة  94مئوية ،و 60دورة لمدة  15ثانية عند درجة
حرارة  94درجة مئوية ،و 15ثانية عند درجة حرارة  50درجة مئوية ،و 30ثانية عند درجة حرارة
 72در جة مئو ية ويعقب ها ت مد يد ن هائي ل مدة  10د قائق ع ند در جة حرارة  72در جة مئو ية حرارة
الغرف.
ويقترن تفاعل  RT-PCRبكشااااف لوني لألمبليكونات باسااااتخدام مساااابار عام لفيرون جدري الخوو
( )Plum pox virusيسااامى  3´digoxigeninويشاااار إلي بالرمز (5′-TCG TTT ATT TGG ( )DIG-3
 ،)CTT GGA TGG AA-DIG-3′على النحو التالي .يتم تحويل الدنا المك ِّ ّمل ( )cDNAالمضااا َّخم عند
درجة حرارة  95درجة مئوية لمدة  5دقائق ويوضااع فورا على ال لج .وتوضااع قسااامة من  1ميكرو
لتر من العينة على غشااااااااء من النايلون .ثم يجفف الغشااااااااء في درجة حرارة الغرفة ويتم الرب
التصاااالبي بالتعريض لألشاااعة فوق البنفساااجية لمدة  4دقائق بمعدل  254نانو متر .وإلجراء التهجين
األولي ،يوضااااااع الغشاااااااء في أنبوب تهجين عند درجة حرارة  60درجة مئوية لمدة ساااااااعة واحدة
ّ
باساااااتخدام دارئ تهجين قياساااااي .ويترك المحلول ويتم التهجين عن طريق مزج المسااااامبار 3DIG
باساااتخدام دارئ تهجين قياساااي بتركيز نهائي مقداره  Pmol 10مللي لتر  ،قبل وضاااع في حاضااانة
لمدة سااااااعتين عند درجة حرارة  60درجة مئوية .ويغسااااال الغشااااااء مرتين لمدة  15دقيقة في درجة
حرارة الغرفة باساااتخدام  2محلول غسااال ومرتين لمدة  15دقيقة في درجة حرارة الغرفة باساااتخدام
 0.5محلول غسااال .ويعادل بعدها الغشااااء لمدة دقيقتين في دارئ الغسااال قبل نقع لمدة  30دقيقة في
محلول معوق معقم بمعدل  1في المائة ( 1غرام من كاشف كيميائي معوق مذاب في  100ملليلتر من
دارئ من حمض الماليل) .ويوضاااااع الغشااااااء في حاضااااانة في درجة حرارة الغرفة مع األجساااااام
الم ضادة المترافقة ألنزيمات الفو سفاتيز القلوية الم ضادة للديغوك سيجينين بتركيز مقداره  1إلى 000
 5في محلول معوق بمعدل  1في المائة (وزن/حجم) لمدة  30دقيقة .ثم يغساال الغشاااء مرتين لمدة 15
دقيقة بدارئ الغسااااايل ،وتتم معادلت لمدة دقيقتين بدارئ الكشاااااف ( 100مللي موالر من كلوريدرات
المي ااان األميني 100 ،مللي موالر من كلوريااد الصااااااوديوم ،وأن هياادروجيني معاادل ا  .)9.5ويتم
تحضااااااير محلول الطبقة التحتية عن طريق مزج  45ميكرو لتر من محلول  75( NBTمللي غرام
مللي لتر من ملح تترازوليوم النيتروجين األزرق في  70في المائة (حجم/حجم) من ثنائي متيل أميد
النمل) و 35ميكرو لتر من محلول  50( BCIPمللي غرام مللي لتر من ملح توليدنيوم فساااااافات بروم
خماسااااااي  -كلور رباعي  -إندوليل ثالثي في  100في المائة من ثنائي متيل أميد النمل) في  10مللي
لتر من دارئ الكشاااف .وبعد وضاااع في حاضااانة لمدة سااااعة مع الطبقة التحتية ،يوقف التفاعل عن
طريق الغسل بالماء.
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وثبت أن هذه الطريقة أك ر حساسية  100مرة من طريقة  RT-PCRبا ستخدام طريقة Wetzel et al.
) .)Olmos et al., 2002( (1991وتم التحقق من هذه الطريقة من خالل االختبار الحلقي ()DIAGPRO
وحققت دقة بنسبة  94في المائة (.)Olmos et al., 2007; Cambra et al., 2008

 5-6-3تفاعل إنزيم البلمرر المت ل ل للن خ العك ي ( )RT-PCRفي الوقت الحقيقي
يمكن إجراء  RT-PCRفي الوقت الحقيقي باسااااااتخدام  ،TaqManأو .SYBR Green I 2وتم وصااااااف
طريقتي  TaqManللكشاااااف العام عن فيرون جدري الخوو (Schneider et al., ( )Plum pox virus
 .)2004; Olmos et al., 2005والبادئات ومسااابار  TaqManالمساااتخدمة في الطريقة األولى هي التي
أشار إليها ):Schneider et al. (2004
البادئة األمامية ))5-CCA ATA AAG CCA TTG TTG GAT C-3
البادئة العكسية ()5-TGA ATT CCA TAC CTT GGC ATG T-3
مسبار .)5-FAM-CTT CAG CCA CGT TAC TGA AAT GTG CCA-TAMRA-3( TaqMan
ويتكون خلي التفاااعاال البااالغ  25ميكرو لتر من اآلتي 1 :خلي تفاااعاال ( 0.2مللي موالر من كاال
 ،dNTPو 1.2مللي موالر من كبريتات ماغنيزيوم  ،)MgSO4و 200نانو موالر من ك ّل من البادئات
األماااميااة والعكساااااايااة ،و 100نااانو موالر من مساااااابااار  4.8 ،TaqManمللي موالر من كبريتااات
الااااااامااااااااغااااااانااااااايااااااازياااااااوم  ،MgSO4و 0.5ماااااااياااااااكااااااارو لاااااااتااااااار مااااااان خااااااالااااااايااااااا
 RT/Platinum Taqفي الوقاات الحقيقي ( RT-PCRالخطوة الواحاادة  Superscriptمع Platinum Taq
(بوليميراز ا لد نا؛  .2)Invitrogenو 5ميكرولترات من قا لح الر نا .ويتم إجراء  RT-PCRفي ج هاز
تدوير حراري بالمعايير التالية 15 :دقيقة عند درجة حرارة  52مئوية ،و 5دقائق عند درجة حرارة
 95درجة مئوية ،و 60دورة بمعدل  15ثانية عند درجة حرارة  95درجة مئوية ،و 30ثانية عند درجة
حرارة  60در جة مئو ية .وتحلال نواتج  PCRفي الو قت الحقيقي وفقاا لتعليماات الجهاة الصاااااااان عة
للمعدات.
وتم تقييم طريقااة ) Schneider et al. (2004عن طريق اختبااار عزالت فيرون جاادري الخوو D
المضخو ة من الواليات المتحدة ،وعزالت من سااااااالالت  ،PPV-Cو ،PPV-Dو ،PPV-EAو،PPV-M
وثمانية أنوا فيروسية أخرى .وكانت هذه الطريقة محد َّدة وقادرة على أن تكتشف باستمرار 20-10
جزءا من الرنا الفيروسااااااي ( )Schneider et al. 2004كما يمكن لهذه الطريقة أن تكتشااااااف فيرون
جدري الخوو ( )Plum pox virusفي عدد من العوائل وفي أوراق وسااااايقان وبراعم وجذور الخوو
(.)P. persica
واستخدمت في الطريقة ال انية البادئات ومسبار  TaqManالتي أشار إليها ):Olmos et al. (2005
البادئة )5-CGT TTA TTT GGC TTG GAT GGA A-3( P241
البادئة )5-GAT TAA CAT CAC CAG CGG TGT G-3( P316D
البادئة )5-GAT TCA CGT CAC CAG CGG TGT G-3( 316M
مسبار )5-FAM-CGT CGG AAC ACA AGA AGA GGA CAC AGA-TAMRA-3( PPV-DM
ويتضلف خلي التفاعل البالغ  25ميكرولتر من اآلتي 1 :ميكرو موالر من البادئة  0.5 ،P241ميكرو
موالر من كل من البادئتين  P316Dو  ،P316Mو 200نانو موالر من مساااااابار  ،TaqManو 1خلي
( TaqMan Universal PCR Masterالنُظم  ،2)Applied Biosystemsو 1خلي  ،MultiScribeوم ب
( RNaseالنُظم  2)Applied Biosystemsو 5ميكرو لتر من قالح الرنا .ويتم إجراء  RT-PCRفي جهاز
تدوير حراري بالمعايير التالية 30 :دقيقة عند درجة حرارة  48درجة مئوية ،و 10دقائق عند درجة
حرارة  95درجة مئوية ،و 40دورة بمعدل  15ثانية عند درجة حرارة  95درجة مئوية 60 ،ثانية عند
ويبرد بساااااارعة إلى درجة حرارة الغرفة .وتحلل نواتج  PCRفي الوقت الحقيقي
 60درجة مئوية،
ّ
وفقا لتعليمات الجهة الصانعة للمعدات.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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و قام ) Olmos et al. (2005بتقييم هذه الطريقة باسااااااتخدام ثالر عزالت لكل من  ،PPV-Dو،PPV-M
وكانت أك ر حساسية من طريقة  DASI-ELISAبمقدار  1 000ضعف باستخدام الجسم المضاد األحادي
الكلون  .5B-IVIAوبلغت نساااااابة النتائج اإليجابية الصااااااحيحة  97.5في المائة (عدد النتائج اإليجابية
الصحيحة المش َّخصة بالتقنية مقسومة بعدد النباتات المصابة بفيرون جدري الخوو) ()Plum pox virus
المحدَّدة بشكل صحيح من خالل  RT-PCRفي الوقت الحقيقي باستخدام )Olmos et al., 2005( TaqMan
والحمض النووي المنقى مقااارنااة بطريقااة  RT-PCRفي الوقاات الحقيقي باااسااااااتخاادام العينااات المبقعااة
( 93.6في المائة) ،وطريقة  91.5( IC-RT-PCRفي المائة) أو طريقة  DASI-ELISAباساااااتخدام الجسااااام
المضاد األحادي الكلون  86.6( 5B-IVIAفي المائة) (.)Capote et al., 2009
وقد بيّن  ،Vargaو )2005( Jamesطريقة باسااااتخدام  SYBR Green Iللكشااااف المتزامن عن فيرون
جدري الخوو ( )Plum pox virusوتحديد هوية الساللتين  Dو:M
)P1 (5-ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3
)PPV-U (5-TGA AGG CAG CAG CAT TGA GA-3
)PPV-FD (5-TCA ACG ACA CCC GTA CGG GC-3
)PPV-FM (5-GGT GCA TCG AAA ACG GAA CG-3
)PPV-RR (5-CTC TTC TTG TGT TCC GAC GTT TC-3

ويجوز إدراج بادئات الضواب الداخلية التالية ) (Menzel et al., 2002لكفالة ص ّحة نتائج االختبار:
)Nad5-F (5-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3
)Nad5-R (5-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3

ويسااااتخدم بروتوكول من خطوتين إلجراء طريقة  .RT-PCRويتضلف مزيج تفاعل النسااااخ العكسااااي
( )RTمن اآلتي 2 :ميكرو لتر من البادئة  10 P1ميكرو موالر ،و 2ميكرو لتر من  10البادئة Nad5-
 10 Rميكرو موالر ،و 4ميكرو غرامات من مجمو الرنا ،و 5ميكرو لتر ماء .ويوضااع المزيج في
حاضاااانة عند درجة حرارة  72درجة مئوية لمدة  5دقائق ،ثم يوضااااع على ال لج .وت ُضاااااف بعد لل
العناصااار التالية 4 :ميكرو لتر من  5دارئ السااااللة األولى ( ،2)Invitrogenو 2ميكرو لتر من ثنائي
التيوتريتول  0.1موالر ،و 1ميكرو لتر  10 dNTPsمللي موالر ،و 0.5ميكرو لتر من RNaseOUTTM
( 40وحاادة ميكرو لتر) ( ،2)Invitrogenو 1ميكرو لتر  ،Superscript II (Invitrogen)2و 2.5ميكرو
لتر ماء .ويو ضع المزيج في حا ضنة عند درجة حرارة  42درجة مئوية لمدة  60دقيقة ثم عند درجة
حرارة  99درجاة مئوياة لمادة خمس دقاائق .ويتكون خلي تفااعال  PCRالباالغ  24ميكرو لترا على
النحو التالي 400 :نانو موالر من البادئة  ،PPV-Uو 350نانو موالر من البادئة  ،PPV-FMو 150نانو
موالر من البادئة  ،PPV-FDو 200نانو موالر من البادئة  ،PPV-RRو 100نانو موالر من البادئة
 ،Nad5-Fو 100نانو موالر من ال بادئة  ،Nad5-Rو 200ميكرو موالر  ،dNTPsو 2مللي موالر من
كلوريااد الماااغنيزيوم  ،MgCl2و 1دارئ كرزاي ( ،)Karsai et al., 2002و 1إلى SYBR 42 000
 Green I2و 0.1ميكرو لتر من إنزيم البلمرة العالي الدقة لحمض .2)Invitrogen( Platinum Taq DNA
ويضاف خلي التفاعل و 1ميكرو لتر من  cDNAالمخفف ( )4:1إلى أنبوب الطرد المركزي ()PCR
الدقيق المعقَّم أو ما يعادل  .ويتم إجراء  PCRفي جهاز تدوير حراري بالمعايير التالية :دقيقتان عند
درجة حرارة  95مئوية ،و 39دورة بمعدل  15ثانية عند درجة  95درجة مئوية ،و 60ثانية عند درجة
يبرد سريعا إلى درجة حرارة الغرفة .ويُجرى تحليل منحنى الذوبان من
حرارة  60درجة مئوية ،ثم ّ
خالل الوضاااااع في حاضااااانة عند درجة حرارة  60درجة مئوية إلى  95درجة مئوية عند  0.1درجة
مئوية/ثانية من معدل الذوبان وعلى أن يكون متوس المنحنى المم َّهد نقطة واحدة.
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وفي ظل الظروف التي حددها ) ،Varga and James (2005تكون درجات حرارة الذوبان لكل ناتج:
الكشف العام عن فيرون جدري الخوو (( )Plum pox virusجزء من  74زوجا قاعديا)81.52-80.08 :
درجة مئوية.
سالالت ( Dجزء من  114من األزواج القاعدية) 84.3 :درجة مئوية 84.43 -درجة مئوية
سالالت ( Mجزء من  380من األزواج القاعدية) 85.34 :درجة مئوية 86.11-درجة مئوية
الضااااااب الداخلي (جزء من  181من األزواج القاعدية) 82.45 :درجة مئوية 82.63-درجة
مئوية.
وقام  Vargaو )2005( Jamesبتقييم طريقتهما باساااتخدام عزالت سااااللة  ،PPV-Cو ،PPV-DوPPV-
 ،EAو ،PPV-Mوساللة غير معروفة ،في النوعين نيكوتيانيا ( )Nicotianaوبرونون (.)Prunus

-4

تحديد هوية ال الالت

يبين هذا القساااام الخطوات اإلضااااافية لتحديد هوية سااااالالت فيرون جدري الخوو (التي تسااااتخدم
 ،DASI-ELISAو ،RT-PCRو Co-RT-PCRفي الوقت الحقيقي) (انظر الشااااكل  .)1وال يعتبر تحديد
نو ال ساللة عن صرا أ سا سيا لتحديد هوية فيرون جدري الخوو ( ،)Plum pox virusولكن المنظمة
القطرية لوقاية النباتات قد ترغح في تحديد هوية الساااللة و لل م ال للمساااعدة على التنبؤ بساالوكها
الوبائي.
وبااالنظر إلى تقلُّاح فيرون جاادري الخوو ( )Plum pox virusفااإن الطرق األخرى بخالف تحااديااد
التتابع أو بعض التقنيات القائمة على ( PCRانظر أدناه) قد تساافر عن نتائج خاطئة في نساابة ضاائيلة
من العزالت .على أنااا يمكن عموماااا التمييز بين النوعين  Dو Mلفيرون جااادري الخوو
( )Plum pox virusبااااساااااااااتاااخااادام الاااطااارق الااامصااااااااالاااياااة أو الاااجااازيااائاااياااة الااامااابااايَّاااناااة أدنااااه
( .)Candresse and Cambra, 2006; Cambra et al., 2006a; Capote et al., 2006وال تتوفر التقنيات
لتحديد هوية سالالت م ل  Anو Tسيما أن لم تتم المصادقة على الطرق لتحديد هويتها ولم تُنشر ،أو
أن ت ّم توصيف عدد قليل جدا من العزالت حتى اآلن.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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بروتوكول التشخيص 2
تحديد فيروس جدري الخوخ

باستخدام االختبارات المصلية أو الجزيئية المعروضة في القسم 3
االختبار المصلي
طريقة  DASI-ELISAباستخدام األجسام المضادة األحادية الكلون الخاصة بساللة  ،Cأو  ،Dأو  ،EAأو ( Mالقسم )1-4؛ أو
االختبار الجزيئي
طريقة ( RT-PCRالبادئات  mD5/mM3 ،P1/PD/PMأو  CR8597F/CR9023Rالقسم ،)1-2-4
أو( IC-RT-PCRالبادئات  ،P1/PD/PMالقسم )2-2-4
( Co-RT-PCRالبادئات  )P10/P20/P1/P2والتهجين باستخدام المسبار المحدد للساللة  Dأو ) Mالقسم )3-2-4
أو  RT-PCRفي الوقت الحقيقي
(الخاصة باألنوا  ،Cأو  ،Dأو  ،EAأو  ،Mأو W؛ القسم .)4-2-4

سلبي

فيروس جدري الخوخ موجود:
نوع ير عادي من ساللة  Anأو  ،Cأو  ،CRأو  ،Dأو ،EA
أو  ،Mأو  ،Recأو  ،Tأو  Wموجود ،أو نوع آخر ير
موصوف من ال الالت

إيجابي

فيروس جدري الخوخ موجود:
النوع من ساللة  Anأو  ،Cأو ،CRأو  ،Dأو  ،EAأو  ،Mأو
 ،RECأو  ،Tأو  Wموجود

الشكل  :1الخطوات في طريقة تحديد هوية سالالت فيرون جدري الخوو ()Plum pox virus
ويمكن إجراء اختبارات أخرى في الحاالت التي تشااااااترط فيها المنظمة القطرية لوقاية النباتات ثقة
إضاااافية في تحديد هوية سااااللة فيرون جدري الخوو ( .)Plum pox virusكما ينبغي تتبع السااالسااالة
الجينومية الكاملة لفيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusوالساااالساااالة الكاملة أو الجزيئية للغطاء
البروتيني ،والمنطقة الجينية  ،P3-6K1والجينات البروتينية للمشااتمالت الهيولية عند وجود سااالالت
غير عادية أو غير موصوفة.
1-4

التحديد المصلي لهوية ال الالت
( Plum

ينبغي إجراء طريقة  DASI-ELISAللتمييز بين الساللتين الرئيسيتين لفيرون جدري الخوو
 D( )pox virusو )Mوفقا لما حدده ) Cambra et al. (1994باساااااتخدام األجساااااام المضاااااادة األحادية
الكلون الخاصة بالساللتين  Dو )Cambra et al., 1994; Boscia et al., 1997( Mوفقا لتعليمات الجهة
الصانعة.
وتم التحقق من هذه الطريقة في االختبار الحلقي ( )DIAGPROحيث تبين أنها دقيقة بنساااااابة  84في
المائة في اكتشاااااف  ،PPV-Dو 89في المائة في اكتشاااااف Olmos et al., 2007; Cambra ( PPV-M
 .)et al., 2008وأما الجساام المضاااد األحادي الكلون  4Dفهو يخص الساااللة  PPV-Dولكن ال يتفاعل
مع جميع عزالت  .PPV-Dعالوة على لل ،فإن الجساام المضاااد األحادي الكلون  ALالمسااتخدم في
كشااااااف الساااااااللة  PPV-Mيتفاعل مع العزالت التي تنتمي إلى الساااااااللتين  ،Mو Recو Tألن هذه
المجموعات تشااااترك في نفس تتابع الغطاء البروتيني .ولذلل يلزم إجراء اختبار جزيئي للتمييز بين
السالالت  Mو Recو Tالمكتشفة باستخدام جسم مضاد أحادي الكلون خاص بالساللة .M
ويجوز إجراء الكشااااااف المصاااااالي عن هوية عزالت فيرون جدري الخوو ( )Plum pox virusمن
المجموعتين  ،EAو Cعن طريق  DASI-ELISAباسااااااتخدام األجسااااااام المضااااااادة األحادية الكلون
الخاصاااة بالسااااللتين  EAو/أو  Cالتي بينها ) . Myrta et al. (1998, 2000غير أن لم يتم اعتماد تلل
الطرق.
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2

التحديد الجزيئي لهوية ال الالت

 1-2-4تفاعل إنزيم البلمرر المت ل ل للن خ العك ي ()RT-PCR
تحدَّد الساللتان  PPV-Dو PPV-Mباستخدام البادئات التي بينها ):Olmos et al.(1997
)P1 (5-ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3
)PD (5-CTT CAA CGA CAC CCG TAC GG-3
PM (5-CTT CAA CAA CGC CTG TGC GT -3).

ويتكون خلي التفاا عل الباالغ  25ميكرو لتر من اآلتي 1 :ميكرو موالر من البااد ئة  ،P1و 1ميكرو
موالر من البادئة  PDأو البادئة  ،PMو 250ميكرو موالر  ،dNTPsووحدة واحدة من إنزيم النسااااااخ
العكساااي  10( AMVوحدات /ميكرو لتر) ،و 0.5وحدة من إنزيم بلمرة الدنا  5( Taqوحدات /ميكرو
لتر) ،و 2.5ميكرو لتر  10دارئ إنزيم البلمرة  ،Taqو 1.5مللي موالر كلوريد الماغنيزيوم ،MgCl2
و 0.3في المائة  Triton X-100و 2في المائة فورماميد و 5في المائة ميكرو لترات من وحدة الرنا
المعياااارياااة .ويتم إجراء طريقاااة  RT-PCRفي جهااااز تااادوير حراري باااالمعاااايير التاااالياااة:
 45دقيقة عند درجة حرارة  42درجة مئوية ،ودقيقتان عند درجة حرارة  94درجة مئوية ،و 40دورة
بمعدل  30ثانية عند درجة حرارة  94درجة مئوية ،و 30ثانية عند درجة حرارة  60درجة مئوية ،و60
ثانية عند درجة حرارة  72درجة مئوية ،ويعقح لل تمديد نهائي لمدة  10دقائق عند درجة حرارة 72
درجة مئوية .وتحلل نواتج  PCRعن طريق االرتحال الكهربائي للهالم .وينتج كل من زوج البادئات
 ،P1/PDوزوج الاااابااااادئااااات  P1/PMامااااباااالاااايااااكااااون ماااان  198زوجااااا قاااااعااااديااااا .وقااااام
) Olmos et al. (1997بتقييم طريقتهم باستخدام  6عزالت من الساللة  ،PPV-Dو 4عزالت من الساللة
.PPV-M
كما أن الطريقة  RT-PCRبالوقت الفعلي مع  SYBR Green I2التي وضااااااعها Varga and James
) ،(2005والوارد وصفها بالتفصيل في القسم  ،5-6-3مالئمة أيضا لتحديد هوية السالالت  Dو Mفي
فيرون جدري الخوو.
وتحدَّد الساااااااللة  PPV-RECباسااااااتخدام البادئات  mD5و mM3الخاصااااااة بالساااااااللة  Recالتي بّينها
):Šubr et al. (2004
)mD5 (5-TAT GTC ACA TAA AGG CGT TCT C-3
mM3 (5-CAT TTC CAT AAA CTC CAA AAG AC-3).

ويتكون خلي التفاعل البالغ  25ميكرو لتر من اآلتي (نقال عن  1 :)Šubr et al., 2004ميكرو موالر
من كل بادئة ،و 250ميكرو موالر  ،dNTPsووحدة واحدة من إنزيم النسااااااخ العكسااااااي 10( AMV
وحدات /ميكرو لتر) ،و 0.5وحدة من إنزيم بلمرة الدنا  5( Taqوحدات /ميكرو لتر) ،و 2.5ميكرو
لتر  10دارئ إنزيم البلمرة  2.5 ،Taqملليمتر من كلورياااد المااااغنيزيوم  MgCl2و 0.3في الماااائااة
 ،Triton X-100و 5ميكرو لتر من الرنا المسااااتخلص (انظر القساااام  .)6-3ويُجرى النسااااخ العكسااااي
ببادئات عشااااااوائية عند درجة حرارة  42درجة مئوية لمدة  45دقيقة ( .)Glasa et al., 2002ويُجرى
أولية للخواص الطبيعية على حرارة  94درجة مئوية لمدة  3دقائق ،تليها 35
 PCRباسااااااتخدام إزالة ّ
دورة على حرارة  94درجة مئوية لمدة  45ثانية ،و 60درجة مئوية لمدة  30ثانية و 72درجة مئوية
لمدة  60ثانية ،وتمديد نهائي على حرارة  72درجة مئوية لمدة  7دقائق ( .)Šubr et al., 2004ويحلل
ناتج  PCRالبالغ  605زوجا قاعديا من خالل الترحال الكهربائي للهالم.
يتم تحديد هوية  PPV-CRباستخدام بادئات  CR8597Fو CR9023Rالتي بيّنها ):Glasa et al. (2013
)CR8597F (5-ATG ATG TGA CGT TAG TGG AC-3
)CR9023R (5-TCG TGT GTT AGA CAG GTC AAC-3
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ويُسااتخدم بروتوكول  RT-PCRبخطوتين لتفاعل إنزيم البلمرة المتساالساال عن طريق النسااخ العكسااي
مكم ال من مجمو
لكشااااااف محاادد لعزالت  .)Glasa et al., 2013( PPV-CRويتم توليف ّ (c)DNA
مساااتخلصاااات الرنا ( )NucleoSpin RNA Plant Kit, Macherey-Nagelباساااتخدام بادئات مسااادوساااة
عشوائية والنسخ العكسي في الوقت الحقيقي  .AMVثم ت ُضاف قاسمة  cDNAإلى خلي تفاعل PCR
الذي يحتوي على  .)TaKaRa Bio Inc( EmeraldAmp GT PCR Master Mixويُجرى  PCRبمعايير
التدوير الحراري التالية 60 :ثانية عند  98درجة مئوية 35 ،دورة من  89درجة مئوية لمدة  30ثانية،
و 55درجة مئوية لمدة  30ثانية و 72درجة مئوية لمدة  30ثانية ،يليها تمديد نهائي بحرارة  72درجة
مئوية لمدة  5دقائق .وتُحلّل نتائج  PCRبالرحالن الكهربائي للهالم .وتضا ّخم البادئات الخاصااة بـااااااا
CRمنتج  427زوجا قاعديا في الحجم ،وباساااااتهداف منطقة ترميز  CPالنهائية  .5′وت ّمت المصاااااادقة
على خ صو صية بادئات  CRبا ستخدام عازالت سالالت فيرون جدري الخوو D, M, Rec, T, W,
 EAو.)Glasa et al., 2013( C
 2-2-4الن خ العك ي لألسر المناعي  -تفاعل إنزيم البلمرر المت ل ل
ينبغي إجراء مرحلة األساااااار المناعي كما هو مبيَّن في القساااااام  3-6-3ويضاااااااف خلي تفاعل PCR
مباشااارة إلى أنابيح  PCRالمركزي المغطاة .ويتم تحديد هوية سااااللة  PPV-Dو  PPV-Mحساااح ما
هو مبيَّن في القسم 1-2-4
 3-2-4الن خ العك ي التعاوني  -تفاعل إنزيم البلمرر المت ل ل
ينبغي إجراء عملية تحديد هوية  PPV-Dأو  PPV-Mكما هو مبين في القسم  4-6-3باستخدام المسبار
 3DIGالخاص بالساللتين  Dو:)Olmos et al., 2002( M
المسبار الخاص بالساللة 5-CTT CAA CGA CAC CCG TAC GGG CA- DIG -3 :PPV-D
المسبار الخاص بالساللة 5-AAC GCC TGT GCG TGC ACG T- DIG -3 :PPV-M
األولي والتهجين النهائي عند درجة حرارة  50درجة مئوية باسااااتخدام
ويتم إجراء خطوات التهجين ّ
األولي والتهجين النهائي  30في المائة من الفورماميد (لتحديد هوية
مواد الدرء القياسااااية للتهجين َّ
 )PPV-Dو  50في المائة من الفورماميد (لتحديد هوية  .)PPV-Mويستخدم المحلول المعوق عند 2
في المائة (وزن/حجم).
 4-2-4تفاعل إنزيم البلمرر المت ل ل للن خ العك ي في الوقت الحقيقي
يتم التعرف تحديدا على الساااااللة  PPV-Dو PPV-Mباسااااتخدام كيمياء  SYBR Green Iوفقا لطريقة
 ،Vargaو( )2005( Jamesانظر القساااااام  )5-6-3أو طريقة  TaqManالتي وصاااااافها Capote et al.
).(2006
وفي ما يلي البادئات ومسابير  TaqManالمستخدمة في طريقة )Capote et al. (2006
البادئة )5-CAG ACT ACA GCC TCG CCA GA-3( PPV-MGB-F
البادئة )5-CTC AAT GCT GCT GCC TTC AT-3( PPV-MGB-R
مسبار )5- FAM-TTC AAC GAC ACC CGT A-MGB-3( MGB-D
مسبار )5-FAM-TTC AAC AAC GCC TGT G-MGB-3( MGB-M
ناانو

ويتكون خلي التفاااعال البااالغ  25ميكرو لتر من اآلتي 1 :ميكرو موالر من كال باادئاة ،و150
موالر من مسبار  ،MGB-Dأو مسبار  ،MGB-M FAMو 1خلي TaqMan Universal PCR Master
(الاانُ اظاام  ،2)Applied Biosystemsو 1خاالااي ا م ا ااب ا  ،MultiScribeو( RNaseالاانُ اظاام Applied
 .2)Biosystemsويضااااااف خلي التفاعل و 5ميكرو لتر من قالح الرنا المعيارية (القسااااام  ،)6-3ويتم
إجراء  RT-PCRفي جهاز تدوير حراري بالمعايير التالية 30 :دقيقة عند درجة حرارة  48درجة
مئوية ،و 10دقائق عند درجة حرارة  95درجة مئوية ،و 40دورة بمعدل  15ثانية عند درجة حرارة
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 95درجااة مئويااة ،و 60ثااانيااة عنااد درجااة حرارة  60درجااة مئويااة .وتحلاال نواتج  PCRفي الوقاات
الحقيقي وفقا لتعليمات الجهة الصاااانعة .وقام ) Capote et al. (2006بتقييم هذه الطريقة باساااتخدام 12
عزلة لكل من  PPV-Dو ،PPV-Mو 14ع ِّيّنة مصابة بكال الساللتين.
وتحدَّد هوية  ،PPV-Cو ،PPV-EAو PPV-Wخصيصا باستخدام كيمياء  SYBR Green Iوفقا لطريقة
 ،Vargaو 2006( Jamesأ) .والبادئات المستخدمة في هذه الطريقة هي:
)P1 (5-ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3
)PPV-U (5-TGA AGG CAG CAG CAT TGA GA-3
PPV-RR (5-CTC TTC TTG TGT TCC GAC GTT TC-3).

ويجوز إدراج بادئات الضب الداخلي التالية ( )Menzel et al., 2002لكفالة صحة نتائج االختبار:
)Nad5-F (5-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3
Nad5-R (5-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3).

ويتكون خلي ت فا عل  RT-PCRال بالغ  25ميكرو لتر على النحو ال تالي 2.5 :ميكرو لتر من محلول
مائي مخفف من الرنا المسااتخلصااة بنساابة  1إلى ( 10انظر القساام  )6-3و 22.5ميكرو لتر من الخلي
الرئيساااااي .ويتكون الخلي الرئيساااااي من اآلتي 2.5 :ميكرو لتر من دارئ كارزاي ( Karsai et al.,
)2002؛ و 0.5ميكرو لتر لكاال من  5ميكرو موالر من البااادئااات  ،PPV-Uأو  ،PPV-RRوNad5R
وNad5F؛ و 0.5ميكرو لتر  10 dNTPsمللي موالر ،و 1ميكرو لتر من كلوريد الماغنيزيوم MgCl2
 50مللي موالر؛ و 0.2ميكرو لتر من  40( RNaseOUTوحدة/ميكرولتر 2)Invitrogen؛ و 0.1ميكرو
لتر من النسااخ العكسااي  200( Superscript™ IIIوحدة /ميكرو لتر 2)Invitrogen ،؛ و 0.1ميكرو لتر
من إنزيم بلمرة الدنا  Platinum® Taqالعالي الدقة ( 5وحدات /ميكرولتر)Invitrogen ،؛ و 1ميكرو
لتر من ( 5 000 :1في  2)Sigma( SYBR Green I )TE, pH 7.5في  16.1ميكرو لتر ماء .ويتم إجراء
التفاعل في جهاز تدوير حراري بالمعايير التالية 10 :دقائق عند درجة حرارة  50درجة مئوية،
ودقيقتان عند درجة حرارة  95درجة مئوية ،و 29دورة بمعدل  15ثانية عند درجة حرارة  95درجة
مئوية ،و 60ثانية عند درجة حرارة  60درجة مئوية .ويتم إجراء تحليل منحنى الذوبان عن طريق
الوضااع في حاضاانة عند درجة حرارة  60درجة مئوية حتى  95درجة مئوية مع معدالت وبان 0.1
درجة مئوية /ال انية ومنحنى بسااااااي بمعدل نقطة واحدة .وفي ظل األوضاااااااا التي حددها Varga
و ،)2006( Jamesتكون درجات الحرارة لذوبان ك ّل منتج:
الساللة ( Cجزء من  74زوجا قاعديا) 79.84 :درجة مئوية
الساللة ( EAجزء من  74زوجا قاعديا) 81.27 :درجة مئوية
الساللة ( Wجزء من  74زوجا قاعديا) 80.68 :درجة مئوية.
وقام  VargaوJames
 ،EAو.PPV-W
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(2006أ) بتقييم طريقتهما باستخدام عزلة لكل من

 ،PPV-Cو ،PPV-DوPPV-

واهد االختبارات الجزيئية

لكي يُضخذ بنتيجة االختبار التي تم التوصاال إليها ،ينبغي تناول شااواهد مالئمة -بحسااح نو االختبار
المسااتخدم ودرجة اليقين المطلوبة -لكل ساالساالة من ساالسااالت عزل حمض النواة وتضااخيم ل فة
المسااتهدفة أو حمض النواة المسااتهدف .وبالنساابة إلى التفاعل المتساالساال للبوليميراز باسااتخدام إنزيم
النساااخ العكساااي ،يتضلف الحد األدنى من الشاااواهد واجبة االساااتخدام من شااااهد إيجابي لحمض النواة
وشاهد سلبي للتضخيم (ال شاهد نمو ج).
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الشاهد اييجابي لحمض النوار .يستخدم هذا الشاهد لرصد كفاءة طريقة االختبار (بغض النظر عن
عملية االستخراج) والتضخيم ،في التفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي.
ويجوز استخدام حمض نووي ريبي نباتي أو فيروسي أو مواد نباتية مصابة بفيرون جدري الخوو
الريبي المخزن أو المواد المعدّة المصابة
مدموغة على غشاء .ويجح على الحمض النووي ّ
بالفيرون ،الخضو للتحقق بصورة دورية من أجل الت بت من جودة الشاهد مع فترات التخزين
الطويلة.
الشاهد الداخلي .بالنسبة إلى التفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي في الوقت
الريبي المرسااال التابع للجينة التنبئية ( nad5, Menzel et al.,
الحقيقي ،يمكن إدراج الحمض النووي ّ
 )2002ضااااامن بروتوكول التفاعل كشااااااهد داخلي من أجل اساااااتبعاد احتمال أية نتائج سااااالبية كا بة
للتفاعل ،جراء فشل استخراج حمض النواة أو فساده أو وجود كوابح للتفاعل.
الشاهد ال لبي للتضخيم (ال اهد نموذج) .يعتبر هذا الشاهد ضروريا من أجل التفاعل المتسلسل
للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي التقليدي والتفاعل في الوقت الحقيقي من أجل استبعاد
النتائج اإليجابية الكا بة جراء التلور (مع الحمض النووي المستهدف) خالل مرحلة إعداد مزيج
التفاعل .ولدى مرحلة التضخيم ،يضاف ماء مالئم للتفاعل وخال من إنزيم ريبُونُو ْكلياز ،كان قد
استخدم إلعداد مزيج التفاعل.
ااااهد االساااتخراج اييجابي .يساااتخدم هذا الشااااهد لضااامان إتاحة حمض النواة المساااتهدف الذي تم
ا ستخراج بالكمية والجودة الكافيتين للتفاعل المت سلسل للبوليميراز با ستخدام إنزيم الن سخ العكسي،
وإمكانية كشف الفيرون المستهدف .ويستخرج حمض النواة من النسيج العائل المصاب بالفيرون
أو من أنسجة نباتات أو حشرات سليمة لدغها فيرون جدري الخوو .لدى عملية التفاعل المتسلسل
للبوليميراز باسااااتخدام إنزيم النسااااخ العكسااااي ،يجح التحوط لتفادي التلور جراء الر ا الناجم عن
الشواهد اإليجابية أو العينات اإليجابية.
اهد االستخراج ال لبي .يستخدم هذا الشاهد لرصد التلور خالل استخراج حمض النواة و/أو رد
الفعل إزاء النسيج العائل .ينطوي هذا الشاهد على حمض نواة استخرج من نسيج عائل غير مصاب
فخضاااع من ثم للتضاااخيم .ويوصاااى باساااتخدام شاااواهد متعددة حين تكون العينات اإليجابية متوقعة
بضعداد كبيرة.
التفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام إنزيم النسخ العكسي التقليدي والتفاعل المتسلسل للبوليميراز
باستخدام إنزيم النسخ العكسي لالصطياد المناعي في حال التفاعل المتسلسل للبوليميراز باستخدام
إنزيم النسخ العكسي لالصطياد حيث لم يتم أي استخراج نووي ،ينبغي استخدام عصارة نباتات من
فيرون جدري الخوو اإليجابي المعروف كشاهد إيجابي ،وعصارة من نباتات سليمة كشاهد سلبي.
ويمكن أيضاااا إدراج شااااهد تضاااخم سااالبي .ويُساااتخدم هذا الشااااهد األخير من أجل اساااتبعاد النتائج
اإليجابية الكا بة جراء التلور خالل مرحلة إعداد مزيج التفاعل ولدى مرحلة التضخيم ،يضاف ماء
مالئم للتفاعل وخال من إنزيم ريبُونُو ْكلياز ،كان قد استخدم إلعداد مزيج التفاعل الستخدام كشاهد
تضخيم سلبي.
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ال جالت

يجح االحتفاظ بالساااجالت واألدلّة كما جرى وصااافها في القسااام  5-2من المعيار الدولي رقم  27من
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (بروتوكوالت التشخيص ل فات الخاضعة للوائح).
وفي الحاالت التي قد تتضثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشاااااخيص ،وبخاصاااااة في حالة عدم
االمت ال (المعيار الدولي رقم  13من المعايير الدولية لتدابير الصااااااحة النباتية (الخطوط التوجيهية
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،لإلخطار بعدم االمت ال وإجراءات الطوارئ) وفي حالة ظهور الفيرون في منطقة للمرة األولى
:ينبغي االحتفاظ بالمواد اإلضافية التالية لمدة سنة واحدة على األقل بطريقة تضمن إمكانية تعقّبها
 عند، إ ا أمكن، ينبغي االحتفاظ بالعينة األصااااالية (بعد وضاااااع العالمة المالئمة عليها) مج َّمدة
تبرد تبريدا جافا وتحف في درجة حرارة
ّ  درجة مئوية تحت الصاااااافر أو80 درجة حرارة
.الغرفة
 درجة مئوية تحت80  االحتفاظ بمسااتخلصااات الرنا عند درجة حرارة، عند االقتضاااء، ينبغي
 وينبغي االحتفاظ بالمسااتخلصااات النباتية المبقعة أو أجزاء األنسااجة المطبوعة (ورق،الصاافر
.على ورق أو غشاء من النايلون) في درجة حرارة الغرفة
 مئوية تحت80  عند درجة حرارةRT-PCR  االحتفاظ بنواتج تضااااخيم، عند االقتضاااااء، ينبغي
.الصفر

نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية
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:يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا البروتوكول من
United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service
(APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Science and Technology Beltsville
Laboratory, Building 580 BARC-East, Powder Mill Road, Beltsville, MD 20705, United
States of America (Vessela Mavrodieva; email: vessela.a.mavrodieva@aphis.usda.gov;
tel.: +1 3013139208; fax: +1 3023139232).
Equipe de Virologie Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Centre de
Bordeaux, UMR GD2P, IBVM, BP 81, F-33883 Villenave d’Ornon Cedex, France
(Thierry Candresse;
email:
tc@bordeaux.inra.fr;
tel.:
+33 557122389;
fax: +33 557122384).
Faculty of Horticultural Science, Department of Plant Pathology, Corvinus University, Villányi
út 29-43, H-1118 Budapest, Hungary (Laszlo Palkovics, email: laszlo.palkovics@unicorvinus.hu; tel.: +36 14825438; fax: +36 14825023).
Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská, 84505 Bratislava, Slovakia
(Miroslav
Glasa;
email:
virumig@savba.sk;
tel.:
+421
259302447;
fax: +421 254774284).
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Plant Protection and Biotechnology
Centre, Carretera Moncada-Náquera km 5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (Antonio
Olmos; email: aolmos@ivia.es; tel.: +34 963424000; fax: +34 963424001).
Istituto di Virologia Vegetale del CNR, sezione di Bari, via Amendola 165/A, I-70126 Bari,
Italy (Donato Boscia; email: d.boscia@ba.ivv.cnr.it; tel.: +39 0805443067;
fax: +39 0805442911).
Sidney Laboratory, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), British Columbia, V8L 1H3
Sidney,
Canada
(Delano
James;
email:
Delano.James@inspection.gc.ca;
tel.: +1 250 3636650; fax: +1 250 3636661).

،ويمكن تقديم طلح لمراجعة بروتوكول تشااااااخيص من جانح المنظمات القطرية لوقاية النباتات
 أو األجهزة الفرعية التابعة لهيئة تدابير الصاااااحة النباتية،والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
سااااااتحولها بدورها إلى
) التيippc@fao.org( من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ّ
.فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص

19-2

بت

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

2 بروتوكول التشخيص

االعتراف والشكر

-8

 إسبانياM. Cambra, A. Olmos and N. Capote, (IVIA, أعدّ المسودة األولى لبروتوكول التشخيص هذا
N.L. Africander, (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, ،))(انظر القسم السابق
 انظر القسم، (وزارة الزراعة في الواليات المتحدة األمريكيةStellenbosch South Africa); L. Levy
S.L. Lenardon (Instituto de Fitopatologia y Fisiologia Vegetal - Instituto Nacional de ،)السابق
Tecnologia Agropecuaria (IFFIVE-INTA), Córdoba, Argentina), G. Clover (Plant Health &
Environment Laboratory, Ministry for Primary Industries, Auckland, New Zealand) and D. Wright
(Plant Health Group, Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, United Kingdom).

المراجع

-9

 وهذه المعايير متاحة على البوابة.قد يشير هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms :الدولية للصحة النباتية على الموقع
Barba, M., Hadidi. A., Candresse. T. & Cambra, M. 2011. Plum pox virus. In: A. Hadidi, M. Barba,
T. Candresse & W. Jelkmann, eds. Virus and virus-like diseases of pome and stone fruits, Chapter
36. St. Paul, MN, APS Press. 428 pp.
Boscia, D., Zeramdini, H., Cambra, M., Potere, O., Gorris, M.T., Myrta, A., Di Terlizzi, B. &
Savino, V. 1997. Production and characterization of a monoclonal antibody specific to the
M serotype of Plum pox potyvirus. European Journal of Plant Pathology, 103: 477–480.
CABI. 2018. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK, CABI. Available at
http://www.cabi.org/cpc/ (last accessed 14 February 2018).
Cambra, M., Asensio, M., Gorris, M.T., Pérez, E., Camarasa, E., García, J.A., Moya, J.J., LópezAbella, D., Vela, C. & Sanz, A. 1994. Detection of Plum pox potyvirus using monoclonal
antibodies to structural and non-structural proteins. EPPO Bulletin, 24: 569–577.
Cambra, M., Boscia, D., Myrta, A., Palkovics, L., Navrátil, M., Barba, M., Gorris, M.T. & Capote,
N. 2006a. Detection and characterization of Plum pox virus: Serological methods. EPPO Bulletin,
36: 254–261.
Cambra, M., Capote, N., Myrta, A. & Llácer, G. 2006b. Plum pox virus and the estimated costs
associated with sharka disease. EPPO Bulletin, 36: 202–204.
Cambra, M., Capote, N., Olmos, A., Bertolini, E., Gorris, M.T., Africander, N.L., Levy, L.,
Lenardon, S.L., Clover, G. & Wright, D. 2008. Proposal for a new international protocol for
detection and identification of Plum pox virus. Validation of the techniques. Acta Horticulturae,
781: 181–192.
Candresse, T. & Cambra, M. 2006. Causal agent of sharka disease: Historical perspective and current
status of Plum pox virus strains. EPPO Bulletin, 36: 239–246.
Capote, N., Bertolini, E., Olmos, A., Vidal, E., Martínez, M.C. & Cambra, M. 2009. Direct sample
preparation methods for the detection of Plum pox virus by real-time RT-PCR. International
Microbiology, 12: 1–6.
Capote, N., Gorris, M.T., Martínez, M.C., Asensio, M., Olmos, A. & Cambra, M. 2006. Interference
between D and M types of Plum pox virus in Japanese plum assessed by specific monoclonal
antibodies and quantitative real-time reverse transcription-polymerase chain reaction.
Phytopathology, 96: 320–325.
Chirkov, S., Ivanov, P. & Sheveleva, A. 2013. Detection and partial molecular characterization of
atypical Plum pox virus isolates from naturally infected sour cherry. Archives of Virology, 158:
1383–1387.
Chirkov, S., Ivanov, P., Sheveleva, A., Zakubanskiy, A. & Osipov, G. 2016. New highly divergent
Plum pox virus isolates infecting sour cherry in Russia. Virology, 502: 56–62.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

20-2

بت

2

بروتوكول التشخيص

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

Damsteegt, V.D., Scorza, R., Stone, A.L., Schneider, W.L., Webb, K., Demuth, M. & Gildow, F.E.
2007. Prunus host range of Plum pox virus (PPV) in the United States by aphid and graft
inoculation. Plant Disease, 91: 18–23.
Damsteegt, V.D., Waterworth, H.E., Mink, G.I., Howell, W.E. & Levy, L. 1997. Prunus tomentosa
as a diagnostic host for detection of Plum pox virus and other Prunus viruses. Plant Disease,
81: 329–332.
Desvignes, J.C. 1999. Virus diseases of fruit trees. Paris, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits
et Légumes (CTIFL) Centr’imprint. 202 pp.
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2004. Diagnostic protocol for
regulated pests: Plum pox potyvirus. PM 7/32(1). EPPO Bulletin, 34: 247–256.
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2006. Current status of Plum pox
virus and sharka disease worldwide. EPPO Bulletin, 36: 205–218.
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2018a. EPPO Database on
Diagnostic Expertise. List of validation data. Available at http://dc.eppo.int/validationlist.php
(last accessed 19 March 2018).
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2018b. EPPO Global Database.
Plum pox virus (PPV000). Available at https://gd.eppo.int/taxon/PPV000 (last accessed
14 February 2018).
García, J.A., Glasa, M., Cambra, M. & Candresse, T. 2014. Plum pox virus and sharka: A model
potyvirus and a major disease. Molecular Plant Pathology, 15: 226–241.
Gentit, P. 2006. Detection of Plum pox virus: Biological methods. EPPO Bulletin, 36: 251–253.
Glasa, M., Marie-Jeanne, V., Labonne, G., Šubr, Z., Kúdela, O. & Quiot, J-B. 2002. A natural
population of recombinant Plum pox virus is viable and competitive under field conditions.
European Journal of Plant Pathology, 108: 843–853.
Glasa, M., Prikhodko, Y., Predajňa, L., Nagyová, A., Shneyder, Y., Zhivaeva, T., Šubr, Z.,
Cambra, M. & Candresse, T. 2013. Characterization of sour cherry isolates of Plum pox virus
from the Volga basin in Russia reveals a new cherry strain of the virus. Phytopathology,
103: 972–979.
Gougherty A.V., Pazdernik K.T., Kaiser M.S. & Nutter Jr, F.W. 2015. Evaluation of sampling and
testing efficiencies of Plum pox virus eradication programs in Pennsylvania and Ontario. Plant
Disease, 99(9): 1247–1253.
Harju, V.A., Henry, C.M., Cambra, M., Janse, J. & Jeffries, C. 2000. Diagnostic protocols for
organisms harmful to plants – DIAGPRO*. EPPO Bulletin, 30: 365–366.
Ilardi, V. & Tavazza, M. 2015. Biotechnological strategies and tools for Plum pox virus resistance:
Trans-, intra-, cis-genesis, and beyond. Frontiers in Plant Science, 6: 379.
James, D. & Thompson, D. 2006. Hosts and symptoms of Plum pox virus: Ornamental and wild Prunus
species. EPPO Bulletin 36: 222–224.
James, D., Varga, A. & Sanderson, D. 2013. Genetic diversity of Plum pox virus: Strains, disease and
related challenges for control. Canadian Journal of Plant Pathology, 35: 431–441.
Karsai, A., Müller, S., Platz, S. & Hauser, M.-T. 2002. Evaluation of a homemade SYBR® Green I
reaction mixture for real-time PCR quantification of gene expression. Biotechniques,
32: 790–796.
Levy, L. & Hadidi, A. 1994. A simple and rapid method for processing tissue infected with Plum pox
potyvirus for use with specific 3′ non-coding region RT-PCR assays. EPPO Bulletin,
24: 595–604.
Llácer, G. & Cambra, M. 2006. Hosts and symptoms of Plum pox virus: Fruiting Prunus species.
EPPO Bulletin, 36: 219–221.
Menzel, W., Jelkmann, W. & Maiss E. 2002. Detection of four apple viruses by multiplex RT-PCR
assays with coamplification of plant mRNA as internal control. Journal of Virological Methods,
99: 81–92.
21-2

بت

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

2 بروتوكول التشخيص

Myrta, A., Potere, O., Boscia, D., Candresse, T., Cambra, M. & Savino, V. 1998. Production of a
monoclonal antibody specific to the El Amar strain of Plum pox virus. Acta Virologica,
42: 248–250.
Myrta, A., Potere, O., Crescenzi, A., Nuzzaci, M. & Boscia, D. 2000. Properties of two monoclonal
antibodies specific to cherry strain of Plum pox virus. Journal of Plant Pathology, 82 (suppl. 2):
95–101.
Olmos, A., Bertolini, E. & Cambra, M. 2002. Simultaneous and co-operational amplification (CoPCR): A new concept for detection of plant viruses. Journal of Virological Methods, 106: 51–59.
Olmos, A., Bertolini, E., Gil, M. & Cambra, M. 2005. Real-time assay for quantitative detection of
non-persistently transmitted Plum pox virus RNA targets in single aphids. Journal of Virological
Methods, 128: 151–155.
Olmos, A., Cambra, M., Dasi, M.A., Candresse, T., Esteban, O., Gorris, M.T. & Asensio, M. 1997.
Simultaneous detection and typing of Plum pox potyvirus (PPV) isolates by heminested-PCR and
PCR-ELISA. Journal of Virological Methods, 68: 127–137.
Olmos, A., Capote, N., Bertolini, E. & Cambra, M. 2007. Molecular diagnostic methods for plant
viruses. In: Z.K. Punja, S. De Boer & H. Sanfaçon, eds. Biotechnology and plant disease
management, pp. 227–249. Wallingford, UK and Cambridge, USA, CABI. 574 pp.
Olmos, A., Capote, N. & Candresse, T. 2006. Detection and characterization of Plum pox virus:
Molecular methods. EPPO Bulletin, 36: 262–266.
Osman, F. & Rowhani, A. 2006. Application of a spotting sample preparation technique for the
detection of pathogens in woody plants by RT-PCR and real-time PCR (TaqMan). Journal of
Virological Methods, 133: 130–136.
PaDIL (Pests and Diseases Image Library). 2018. Plant Biosecurity Toolbox. Available at
http://pbt.padil.gov.au/index.php?q=node/20&pbtID=136 (last accessed 27 February 2018).
Palmisano, F., Boscia, D., Minafra, A., Myrta, A. & Candresse, T. 2012. An atypical Albanian isolate
of Plum pox virus could be the progenitor of the Marcus strain. Petria, 22(3): 224.
Pasquini, G. & Barba, M. 2006. The question of seed transmissibility of Plum pox virus. EPPO
Bulletin, 36: 287–292.
Rodamilans, B., Leόn, D.S., Mühlberger, L., Candresse, T., Neumüller, M., Oliveros, J.C. &
García, J.A. 2014. Transcriptomic analysis of Prunus domestica undergoing hypersensitive
response to Plum pox virus infection. PLOS One, 9(6): e100477.
Schneider, W.L., Sherman, D.J., Stone, A.L., Damsteegt, V.D. & Frederick, R.D. 2004. Specific
detection and quantification of Plum pox virus by real-time fluorescent reverse transcription-PCR.
Journal of Virological Methods, 120: 97–105.
Šubr, Z., Pittnerova, S. & Glasa, M. 2004. A simplified RT-PCR-based detection of recombinant Plum
pox virus isolates. Acta Virologica, 48: 173–176.
Ulubaş Serçe, Ç., Candresse, T., Svanella-Dumas, L., Krizbai, L., Gazel, M. & Çağlayan, K. 2009.
Further characterization of a new recombinant group of Plum pox virus isolates, PPV-T, found in
the Ankara province of Turkey. Virus Research, 142: 121–126.
Varga, A. & James, D. 2005. Detection and differentiation of Plum pox virus using real-time multiplex
PCR with SYBR Green and melting curve analysis: A rapid method for strain typing. Journal of
Virological Methods, 123: 213–220.
Varga, A. & James, D. 2006a. Real-time RT-PCR and SYBR Green I melting curve analysis for the
identification of Plum pox virus strains C, EA, and W: Effect of amplicon size, melt rate, and dye
translocation. Journal of Virological Methods, 132: 146–153.
Varga, A. & James, D. 2006b. Use of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for
the detection of Plum pox virus. Journal of Virological Methods, 138: 184–190.
Wetzel, T., Candresse, T., Macquaire, G., Ravelonandro, M. & Dunez, J. 1992. A highly sensitive
immunocapture polymerase chain reaction method for Plum pox potyvirus detection. Journal of
Virological Methods, 39: 27–37.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

22-2

بت

بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

بروتوكول التشخيص

2

Wetzel, T., Candresse, T., Ravelonandro, M. & Dunez, J. 1991. A polymerase chain reaction assay
adapted to Plum pox potyvirus detection. Journal of Virological Methods, 33: 355–365.

تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءا رسميا من المعيار

تاريخ هذا المطبو متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فق  ،وللحصول على لمحة
تاريخية شاملة ،يرجى االطال على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.
 2012-03هيئة تدابير الصحة النباتية – الدورة السابعة اعتماد المعيار.
المعيار الدولي رقم  :27الملحق  .2فيرون جدري الخوو (.)2012( .)Plum pox virus
أعادت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ديسمبر/كانون األول  2012تنسيق المعيار
(على أفضل وج باللغة العربية) لالتساق في معلومات االعتماد ،والمراجع ،والتعاريف
مع النسخة اإلنكليزية للمعيار.
 2016-12قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة وإدراج التعديالت الحبرية طبقا
إلجراءات إبطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية – الدورة )2015( 10
 2018-08اعتمدت لجنة المعايير بروتوكول التشخيص نيابة عن هيئة تدابير الصحة النباتية.
المعيار الدولي رقم  .27الملحق  .2فيرون جدري الخوو (.)2018( .)Plum pox virus
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
آخر تحديث لتاريخ المطبو 2019-06 :

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بت

23-2

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

�

�

�

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