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 معحلومات حول اآلفة- 1 [1]

 

وهذا املرض الذي يسببه فريوس جدري اخلوخ . أحد أخطر أمراض فاكهة النواةهو ( جدري اخلوخ)الشاركا  [2]

(Plum pox virus)  برونوس  النباتات املنتجة جلنسيؤثر على(Prunus) .يتسبب يف إحداث أضرار  وهو

 واخلوخ ،والربقوق الياباني، (P. domestica)، والربقوق األوروبي (P. armeniaca)كبرية لفاكهة املشمش 

(P. persica وP. salicina )وتشري التقديرات . نضجها ألنه يقلل من اجلودة ويتسبب يف سقوط الثمرة قبل

مليون  11 111 تزيد علىتكاليف مكافحة الشاركا يف مجيع أحناء العامل منذ سبعينات القرن املاضي إىل أن 

 .يورو

 

ومت وصفه بأنه مرض فريوسي  1918- 1911يف الفرتة  يف بلغاريا بالشاركاومت اإلبالغ ألول مرة عن اإلصابة  [3]

وحول حوض البحر  يف أحناء كبرية من أوروبا دربشكل مَطمنذ ذلك احلني انتشر الفريوس و. 1932يف عام 

أمريكا اجلنوبية وأمريكا الشمالية وآسيا يف وظهر الفريوس بتوزيع حمدود . األدنى واألوسط والشرقاملتوسط 

 ؛ واملركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية،2116منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط، )

2111.) 

 

 اتيف عائلة فريوس Potyvirusجنس هو أحد أفراد  (Plum pox virus)وفريوس جدري اخلوخ  [4]

Potyviridae . نانو مرت  111وجسيمات الفريوس عبارة عن عصيات مرنة تبلغ حنوx 11 وهي  نانو مرت

وحدة فرعية  2111 يغطيها حنويد نيوكليوت 11 111 حنووتضم اجلديلة وحيدة الرنا المن من جزيء  مكونة

 (Plum pox virus)وينتقل فريوس جدري اخلوخ (. García and Cambra, 2007) غطاء بروتيين وحيدمن 

الطريقة متثل ، ولكن حركة املواد النباتية املصابة املنتشرة عن طريق حشرة املّنلفرتة وجيزة يف احلقول 

 .يدةالرئيسية اليت ينتشر بها الفريوس على مسافات بع

 

 :سالالت سبعأنواع أو  سبعةإىل  (Plum pox virus) تصنيف عزالت فريوس جدري اخلوخ ،حاليا ،وميكن [5]

D (Dideron) ،M (Marcus)، C (Cherry)، EA (El Amar) ،W (Winona) ومتحدة 

Rec (Recombinant)) وT (Turkish) (Candresse and Cambra, 2006; James and Glasa, 2006; 

Ulubaş Serçe et al., 2009 .)جدري اخلوخالت فريوس زوتنتمي معظم ع (Plum pox virus)  للنوعنيD 

بسهولة املشمش  اميكن أن تصيب( Plum pox virus)لفريوس جدري اخلوخ  Mو Dوالساللتني . Mو

وتتباين السالالت من حيث القدرة . والربقوق، ولكنهما تتباينان يف قدرتهما على إصابة أنواع اخلوخ

يف  Dا تسببه عزالت أوبئة أسرع وأعراضًا أشد مم تسبب عموما M تفإن عزال اإلمراضية؛ وعلى سبيل املثال

P. armeniaca وP. domestica وP. Persica وP. salicina.  أما عزالتEA  فهي تقتصر جغرافيًا على

 وقد مت حتديد عدد. وخصائصها البيولوجية ةالوبائيتأثرياتها ح سوى القليل من املعلومات عن امصر وال يت

يف العديد  (P. avium) والكرز احللو( P. cerasus)الكرز احلمضي نوعي من عزالت الفريوس اليت تصيب 
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ومت عزل نوع غري عادي  .PPV-Cنوعًا مميَّزًا ومت تعريفه بأنه وتشكِّل هذه العزالت . مؤخرامن البلدان األوروبية 

وهو ( PPV-W) يف كندا (P. domestica) من الربقوق األوروبي( Plum pox virus) من فريوس جدري اخلوخ

األنواع النامجة عن وإضافة إىل ذلك فإن . (Plum pox virus) خاخلوميثِّل نوعًا خمتلفًا من فريوس جدري 

تتسم و PPV-Recتسمى  (Plum pox virus) لفريوس جدري اخلوخ Mو Dبني النوعني  االحتاد الطبيعي

 يف تركيا recombinantوأفادت التقارير بوجود نوع جديد من عزالت  .Dي مماثل للنوع ئبسلوك وبا

 (.Tالنوع )

 

، مبا يف ذلك الرسوم (Plum pox virus) فريوس جدري اخلوخ وميكن احلصول على معلومات إضافية عن [6]

، (2111) املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجيةو Barba et al. (2011) التوضيحية ألعراض املرض، من

 PaDILو García and Cambra (2111)و( 2116) ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط

(2111.) 

 

 معحلومات تصنيفية-  7 [1]

 (PPVاختصارًا ) (Plum pox virus) فريوس جدري اخلوخ :االسم

 الشاركا  فريوس :املرادف

 Potyviridae،  Potyvirus :الوضع التصنيفي

 .(الربقوق) الشاركا، جدري اخلوخ :األمساء الشائعة

 

 الكشف وحتديد اهلوية-  3 [8]

 

 جنس بسهولة أشجار الفاكهة من (Plum pox virus) الطبيعية، يصيب فريوس جدري اخلوخ الظروفيف  [9]

املشمش، والربقوق األوروبي والياباني، فأنواع : املستخدمة كأنواع جتارية أو فسائل جذرية Prunusشجرة 

 ريانااق م، وبرقو(P. mahaleb)، وكريز احمللب (P. davidiana) واخلوخ، واخلوخ الربي الصيين

(P. marianna)وبرقوق املريوبالن ، (P. cerasifera .) ،وقد يصاب يف بعض األحيان الكرز احلامض واحللو

الربية أو املستخدمة يف الزينة من  Prunus فاكهة كما يصيب الفريوس الكثري من أنواع(. P. dulcis)واللوز 

 ميز، واللوز الق(P. cistena)األرجواني األوراق وكرز الرمال  ،(P. besseyi) قبيل الكريز الكندي

(P. glandulosa)،  واإلجاص(P. insititia) وكرز الغار ،(P. laurocerasus)والربقوق الربي الشائك ، 

(P. spinosa)ينغ ك، وكريز نان(P. tomentosa) ، الزهري واللوز(P. triloba .) ويف ظروف التجارب، ميكن

والعديد من  spp Prunus عدة أنوع منميكانيكيًا إىل ( Plum pox virus)فريوس جدري اخلوخ  نقل

 .Arabidopsis thaliana, Chenopodium foetidum, Nicotiana benthamiana, N)النباتات العشبية 

glutinosa, N. clevelandii and Pisum sativum.) 
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 ، واخللفات، واللحاء،على األوراق( Plum pox virus)خ وقد تظهر أعراض فريوس جدري اخلو [11]

 ، وتشملبداية موسم النموتظهر األعراض بوضوح على األوراق يف املعتاد أن و. والنواةوالتوجيات، والثمار، 

 العروق أووزوال لون ؛ ظهور بقع أو خطوط أو حلقات مصفرة؛ وظهور لون أخضر فاتح خفيف األعراض

 هذه األعراض اليت تظهر على األوراق تشبهوبعض . اصفرارها؛ أو حتى تشوه األوراق

 التربقش النطاقي على الربقوق األمريكيفريوس األعراض اليت تسببها فريوسات أخرى مثل 

(American plum line pattern virus) . ومن أعراض النوعPrunus cerasifera cv. GF 31  ظهور تفلن

يف بعض أنواع ( زوال اللون)ض األزهار يف التوجيات وميكن أن تظهر أعرا. بين بلون الصدأ وتشقق اللحاء

بروزوبيس  أو يف PPV-M ساللةمن ( Plum pox virus)اخلوخ عندما تصاب بفريوس جدري اخلوخ 

. PPV-Dمن ساللة  (Plum pox virus)املصابة بفريوس جدري اخلوخ ( P. glandulosa)جالندولوسا 

وقد تتشوه الثمار أو . حلقات أو أشكال طولية ذات لون أصفر فاتحوتظهر على الثمار املصابة بقع صفراء أو 

وبعض التشوهات . تصبح غري منتظمة يف شكلها وتتكون عليها مناطق بنية أو خنرية حتت احللقات الباهتة

، تشبه التشوهات النامجة عن اإلصابة P. domesticaو P. armeniacaاليت تصيب الفاكهة وخاصة 

وقد يظهر على الثمار املصابة امسرار داخلي وتصمُّغ ُلب . اليخضوري يف أوراق التفاحبفريوس بقع الشحوب 

ويظهر عمومًا . ويف احلاالت الشديدة، تسقط الثمار املصابة قبل األوان من األشجار. الثمرة واخنفاض جودتها

وتظهر  .النضج تأخرةأعراض أوضح من األعراض اليت تظهر على األنواع امل النضج املبكرةعلى مثار األنواع 

وال ميكن تسويق الكحول أو املواد . املريضة حلقات أو بقع باهتة منطية P. armeniacaعلى نواة مثار 

وتطور املرض وكثافته يتوقفان بقوة على . الروحية املنتجة من الثمار املصابة بسبب نكهتها غري املستساغة

 .الفريوس قد يبقى كامنا لعدة سنوات يف املناخ البارد النبات املضيف واألحوال املتامخة؛ ومثال ذلك أن

 

من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية إرشادات عامة بشأن أخذ العينات  2118: 31يعرض املعيار  [11]

. ومن األساس اختيار العينات املالئمة الكتشاف جدري اخلوخ(. منهجيات أخذ العينات من الشحنات)

وينبغي، يف أخذ العينات، مراعاة بيولوجية الفريوس واألحوال املناخية احمللية، وخاصة أحوال الطقس 

، ُتجمع الزهور أو األوراق أو الثمار اليت تظهر عليها ةإذا ظهرت األعراض املعتادو .خالل موسم النمو

وأما يف النباتات اليت بدون أعراض فينبغي أخذ العينات من األغصان اليت ال يقل عمرها عن سنة . األعراض

ال ميكن التعويل ) غصان الرئيسيةواحدة وبها أوراق ناضجة أو أوراق متسعة متامًا من وسط كل غصن من األ

وينبغي مجع العينات من أربعة مواقع خمتلفة على (. على الكشف يف اخللفات اليت يقل عمرها عن سنة

يف كل نبات؛ وهذا حرج يف أهميته نظرا للتوزيع غري  (أربعة فروع أو أربع أوراق على سبيل املثال)األقل 

. تاليف مجيع العينات يف األشهر اليت تبلغ فيها درجات احلرارة أعلى معدالتها وينبغي. املتساوي للفريوس

ومستوى التعويل على االختبارات اجملراة على عينات مت مجعها يف اخلريف يقل عن مستواه بالنسبة 

ويف . شجرةويفضل مجع املادة النباتية من األجزاء الداخلية لظلة ال. للعينات اليت مت أخذها يف باكورة الربيع

اليت وقت الربيع، ميكن أخذ العينات من األزهار أو األغصان الصغرية اليت تنتشر فيها األوراق متامًا أو 

ويف وقت الصيف واخلريف، ميكن استخدام األوراق الناضجة وقشور الثمار الناضجة اليت يتم . حتمل الثمار
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ن األزهار واألوراق واألغصان وقشور الفاكهة عند وميكن ختزي. مجعها من احلقول أو أماكن التغليف لتحليلها

وميكن ختزين الفاكهة ملدة شهر واحد عند . معاجلتها أيام قبل 11ملدة ال تزيد على مئوية  4درجة حرارة 

ويف الشتاء، ميكن اختيار الرباعم املسبوتة أو أنسجة اللحاء من اجلزء القاعدي . معاجلتها قبلمئوية  4 درجة

 .الكاملةاملهاميز أو  لفات أو الفروعألغصان أو اخلل

 

باستخدام االختبارات البيولوجية أو املصلية أو ( Plum pox virus)فريوس جدري اخلوخ كشف وميكن  [12]

واالختبار املصلي أو اجلزيئي هو املقتضى . ويقتضي حتديد هوية الفريوس اختبارا مصليا أو جزيئيا ؛ئيةياجلز

التشخيص الروتيين آلفة منتشرة على نطاق واسع يف  أثناءوذلك مثاًل )الفريوس األدنى لكشف وحتديد هوية 

ويف احلاالت اليت تشرتط فيها املنظمة القطرية لوقاية النباتات االطمئنان إىل مدى أبعد بالنسبة (. بلد ما

حنة صادرة مثل كشف الفريوس يف منطقة غري معروف أنه يتواجد فيها أو كشفه يف ش)لتحديد هوية الفريوس 

وينبغي، حيثما مت حتديد . فإنه جيوز إجراء اختبارات إضافية( عن بلد من املعلن أنها خالية من الفريوس

تقنيات مصلية  –هوية الفريوس يف املرة األوىل باستخدام طريقة جزيئية، أن تستخدم االختبارات التالية 

ويف مجيع احلاالت،  .اللة الفريوس املوجودة لتحديد سكما جيوز إجراء اختبارات إضافي. والعكس بالعكس

 .وتبني األقسام التالية التقنيات املوصى بها. جيب أن تشمل االختبارات ضوابط إجيابية وسلبية

 

اختبار ( مثال أثناء التشخيص الروتيين آلفة منتشرة على نطاق واسع يف بلد ما)يف بعض الظروف  جيوز [13]

ويتوقف القرار اخلاص باختبار . نباتات متعددة يف الوقت نفسه باستخدام عينة جممعة من عدد من النباتات

اليت تطلبها املنظمة القطرية نباتات فردية أو متعددة على مدى تركز الفريوس يف النباتات ودرجة االطمئنان 

 .لوقاية النباتات

 

عند نشرها حيث ( مبا يف ذلك اإلشارة إىل األمساء التجارية)ويف هذا الربوتوكول التشخيصي، توصف الطرق  [14]

أمساء املواد الكيميائية  واستخدام. املتحقق أو التكرار/نها حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص وإ

وميكن . يف بروتوكوالت التشخيص هذه ال يعين املصادقة عليها واستبعاد بعضها اآلخر اليت قد تكون مناسبة

الطرائق املخربية املعروضة يف الربوتوكوالت للمعايري اخلاصة مبختربات فردية، شريطة أن تكون  مواءمة

 .جمازة متامًا

 

 البيولوجيةبالطرق الكشف  3-1 [15]

 

  P. cerasifera cv. GF31 املستخدمة لفهرسة الفريوس هي فسائل الصنف والنباتات الدالة الرئيسية [16]

ويتم  .P. tomentosaو أ ،P. persica  P. davidiana cv. Nemaguardو ،P. persica cv. GF305و

على النباتات الدالة من البذور، حيث تزرع يف خليط من الرتبة اجليدة الصرف ويتم االحتفاظ بها  احلصول

حتى تكرب بدرجة تكفي لطعمها  درجة مئوية 25و 18يف صوبة مقاومة للحشرات يف درجة حرارة ترتاوح بني 

وميكن، كبديل، (. اتمليمرت 4و 3سنتيمرتًا ويرتاوح قطرها بني  31- 25يصل ارتفاعها يف العادة إىل )
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وجيب طعم النباتات الدالة باستخدام  .بطعم من النباتات الدالة Prunusتطعيم فسائل أخرى من فاكهة 

باستخدام ما ال يقل عن أربع نسخ متكررة لكل  ،(Desvignes, 1999)الطرق التقليدية مثل طعم الرباعم 

نفس الظروف، ويتم تقليمها بعد ثالثة أسابيع حبيث  يفاملطعمة يتم االحتفاظ بالنباتات الدالة و. نبات دال

وينبغي معاينة النباتات املطعمة (. Gentit, 2006)العلوية  عها عن بضعة سنتيمرتات فوق الطعمةال يزيد ارتفا

ض، وخباصة خطوط وأشكال صفراء، على ااألعرظهور الحظ وي. أسابيع على األقل 6 ملراقبة األعراض ملدة

وميكن االطالع على صور  .أسابيع، وجيب مقارنتها بالضوابط اإلجيابية والصحية 4-3د النمو اجلديد بع

 Damsteegt et al. (1997; 2007)لألعراض النامجة عن الفريوس اليت تظهر على النباتات الدالة 

 .Gentit (2006)و

 

قة على يوتستخدم الطر. موثوقيتهوال توجد أي بيانات كمية منشورة عن ختصص التطعيم أو حساسيته أو  [11]

اختبارًا  تليسهذه الطريقة على أن . حساسة للكشف نطاق واسع يف ُنظم إصدار الشهادات وتعترب طريقة

 وال ميكن استخدامها إال يف اختبار أشجار التطعيم، (التطعيمض عدة أسابيع بعد يتطلب ظهور األعرا)سريعًا 

من قبيل الصوب اليت يتم فيها التحكم بدرجات احلرارة، وقد ختتلط  تطلب مرافق متخصصةتحيث 

فضال عن ذلك، هناك سالالت ال  .مع أعراض العوامل القابلة لالنتقال بواسطة التطعيماملشاهدة األعراض 

 .تظهر عليها األعراض ومن ثم ال ميكن كشفها على النباتات الدالة

 

 بالطرق املصحلية الكشف وحتديد اهلوية 3-7 [18]

 

 .املرتبطة باإلنزميات مستصوبة بدرجة كبرية يف فحص عدد كبري من العينات املناعيةاختبارات املمتصات  [19]

 

الطازجة وتقطع إىل أجزاء غرام تقريبًا من املادة النباتية  1.5إىل  1.2، يوزن على سبيل املثال ولتجهيز العينة [21]

 11-4مبعدل لدرء االستخالص يبلغ وتتم جمانسة العينة . وضع يف أنبوب مالئم أو كيس بالستيكيصغرية وت

أو أي جهاز ( Kinematica)بوليرتون  جملانسة األنسجةباستخدام جهاز كهربائي  (v/w 1:2)رتات لمللي

ويتألف عامل . وميكن بداًل من ذلك جمانسة العينة أو مدحاة يدوية، أو مطرقة، أو أداة أخرى مماثلة. مشابه

يف املائة من بولي  2حيتوي على  pH 7.2–7.4 (PBS)مدروء بالفوسفات ملحي درء االستخالص من حملول 

، أو (Cambra et al., 1994)ي إثيل الصوديوم يف املائة من ديثيو كاربامات ثنائ 1.2فينيل بريوليدون و

وينبغي جمانسة املادة النباتية متامًا واستخدامها . عامل درء بديل يكون قد مت التحقق منه بالصورة املالئمة

 .طازجة

 

 اختبار املمتصات املناعية املرتبطة باإلنزميات غري املباشرة لشطرية ثنائي األجسام املضادة 3-7-1 [21]
 

 غري املباشرة لشطرية ثنائي األجسام املضادةاختبار املمتصات املناعية املرتبطة باإلنزميات  [22]

(DASI)-ELISA ، أيضًا شطرية ثالثي األجسام املضادة  يسمىالذي(TAS)-ELISA ينبغي إجراؤه وفقًا ،
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وفقًا  5B-IVIA مثل كلونمضاد حمدد أحادي ال جسمباستخدام  Cambra et al. (1994)ملا جاء يف 

 .للتعليمات احملدَّدة من اجلهة الصانعة

 

الوحيد الذي أثبت أنه يكتشف مجيع  كلوناجلسم املضاد األحادي اليف الوقت الراهن  5B-IVIAويعترب  [23]

حيقق ذلك بدرجة كبرية من املوثوقية والتخصص ، و(Plum pox virus) فريوس جدري اخلوخ سالالت

باستخدام  خمتربًا 11 هاأجر (DIAGPRO)حلقي ويف اختبار (. Cambra et al., 2006a) واحلساسية

 PPV-D ،PPV-Mمن ساللة ) (Plum pox virus) مصابة بفريوس جدري اخلوخعينات  11 جمموعة من

باستخدام اجلسم املضاد  DASI-ELISAفرنسا وأسبانيا، كانت طريقة من  (سليمةعينات و( PPV-D+Mو

عدد النتائج السلبية الصحيحة والنتائج اإلجيابية ) يف املائة 95دقيقة بنسبة  5B-IVIA كلوناألحادي ال

وكانت هذه الدقة أكرب من الدقة اليت حتققت سواء (. عدد العينات املختربة/الصحيحة املشخصة بالتقنية

يف  82اليت بلغت ( IC-RT-PCR)ر املناعة سأل يلنسخ العكسلباستخدام تفاعل إنزيم البلمرة املتسلسل 

يف  94اليت بلغت ( Co-RT-PCR)لنسخ العكسي التعاوني لإنزيم البلمرة املتسلسل  املائة، أو طريقة تفاعل

عدد النتائج )وبلغت النتائج السلبية الصحيحة (. Cambra et al., 2006b; Olmos et al., 2007) املائة

باستخدام  DASI-ELISAاحملدَّدة من خالل ( عدد النباتات السليمة/صة بالتقنيةالسلبية الصحيحة املشخَّ

لنسخ لسلسل تيف املائة مقارنة بتفاعل إنزيم البلمرة امل 99ما نسبته  5B-IVIA كلوناجلسم املضاد األحادي ال

يف  98)بقعة أو العينات امل( يف املائة 89.2)نقي يف الوقت احلقيقي باستخدام احلمض النووي امل يالعكس

إىل وجود احتمال  Capote et al. (2009)كما أشار (. يف املائة 96.1)لألسر املناعي  IC-RT-PCRأو ( املائة

باستخدام  DASI-ELISAة املتحققة يف الشتاء من خالل يابجييف املائة يف أن تكون النتيجة اإل 98.8بنسبة 

 .نتيجة صحيحة 5B-IVIA كلوناجلسم املضاد األحادي ال

 

 اختبار ممتصات املناعة املرتبطة بإنزميات شطرية ثنائي األجسام املضادة 3-7-7 [24]
 

باستخدام  DAS-ELISA لشطرية ثنائي األجسام املضادةسرتيبتافيدين /النظام التقليدي أو نظام بيوتني ينفذ [25]

اليت  كلونالأو األجسام املضادة املتعددة  5B-IVIA الكلون األطقم القائمة على اجلسم املضاد احملدَّد األحادي

بدون تفاعالت تبادلية مع  (Plum pox virus)ثبت أنها تكتشف مجيع سالالت فريوس جدري اخلوخ 

وينبغي إجراء . (Cambra et al., 2006a; Capote et al., 2009) األخرى أو املواد النباتية الفريوسات

 .الصانعة اجلهة اتاالختبار وفقًا لتعليم

 

يكتشف بطريقة حمدَّدة وحساسة وموثوقة مجيع  5B-IVIA الكلون ويف حني أن اجلسم املضاد األحادي [26]

ليست  كلونالاملضادة األحادية  جساماألفإن بعض  (Plum pox virus)سالسالت فريوس جدري اخلوخ 

من املستصوب ولذلك (. Cambra et al., 1994; Cambra et al., 2006a)حمدودة حبساسية حمددة وتتسم 

قد استخدمت فيها لالختبار  كلوناألجسام املضادة املتعددة ال تكونيف احلاالت اليت طرق إضافية استخدام 
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 وعندما تشرتط املنظمة القطرية لوقاية النباتات ثقة إضافية يف حتديد هوية فريوس جدري

 .(Plum pox virus) اخلوخ

 

 اجلزيئية بالطرق اهلوية وحتديد الكشف 3-3 [21]

 

تستغرق أو /قد تكون أكثر تكلفة واليت تستخدم تفاعل إنزيم البلمرة املتسلسل للنسخ العكسي الطرق اجلزيئية  [28]

 على أن الطرق اجلزيئية، وخباصة. من التقنيات املصلية، وخباصة يف االختبارات الواسعة النطاقوقتًا أطول 

 كما أن. احلقيقي، ُتعد عمومًا أكثر حساسية من التقنيات املصليةيف الوقت  RT-PCRطريقة 

احلاجة إىل أي معاجلة يف مرحلة ما بعد  تاليفأيضًا على  يف الوقت احلقيقي يساعد RT-PCRاستخدام 

ولذلك فإنها أسرع واحتماالت اإلصابة فيها بالتلوث أقل من ( الكهربائي للهالماالرحتال مثل )التضخيم 

 .التقليدية PCR طريقة

 

نا ينبغي إجراؤه ، فإن استخالص الر(RNAاليت ال يلزم فيها عزل الرنا ) IC-RT-PCR طريقة وباستثناء [29]

العينات يف أكياس بالستيكية  وضعوينبغي . اليت مت التحقق منها بشكل مالئمباستخدام الربوتوكوالت 

يف الوقت  RT-PCRيف طريقة وبداًل عن ذلك، ميكن . لتجنب التلوث املتبادل بينها خالل عملية االستخالص

أو أغشية من النيلون  متشربعلى ورق  أو أجزاء النسيج املطبوعوضع املستخلصات النباتية املبقَّعة احلقيقي 

 ;Olmos et al., 2005; Osman and Rowhani, 2006)يف الوقت احلقيقي  RT-PCRوحتليلها باستخدام 

Capote et al., 2009.)  وال يوصى باستخدام العينات املبقعة أو األنسجة املطبوعة يفPCR  التقليدية بسبب

 .يف الوقت احلقيقي RT-PCRقلة حساسيتها مقارنة بطريقة 

 

واحلد األدنى للرتكز . كل طريقة حجم العينة املستخلصة اليت ينبغي استخدامها كوحدة معيارية وحتدد [31]

يتباين، تبعا حلساسية الطريقة املستخدمة، على ( Plum pox virus)الالزم لكشف فريوس جدري اخلوخ 

-Co-RTيف ملليلرت؛ طريقة  fg 100نا املعيارية ريبلغ الرتكيز يف وحدة ال RT-PCRطريقة : النحو التالي

PCR.  1يبلغ الرتكيز يف الرنا املعيارية fg  ميلليلرت؛ وطريقة  1يفRT-PCR  يف الوقت احلقيقي، يبلغ

 .ميلليلرت fg 2الرتكيز يف وحدة الرنا املعيارية 
 

 (RT-PCR)تفاعل إنزيم البحلمرة املتسحلسل  -النسخ العكسي  3-3-1 [31]

 

 Wetzel et al. (1991)املستخدمة يف هذا االختبار هي بادئات  RT-PCRبادئات  [32]
P1 (5-ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3) 
P2 (5-CAG ACT ACA GCC TCG CCA GA-3)  

 

 Hadidi (1994:)، وLevyأو بادئات 
3NCR sense (5-GTA GTG GTC TCG GTA TCT ATC ATA-3) 

3NCR antisense (5-GTC TCT TGC ACA AGA ACT ATA ACC-3) 
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أو الزوج البادئ  P1/P2)من كل بادئة موالر  ميكرو 1: لرت من ميكرو 25ويتكون خليط التفاعل البالغ  [33]

3NCR)من  ميكرو موالر 251، وdNTPsي، ووحدة واحدة من إنزيم النسخ العكس AMVمن  1.5، و

 منموالر مللي  1.5، وTaqعامل درء إنزيم البلمرة × 11لرت  ميكرو 2.5، وTaqوحدات إنزيم بلمرة الدنا 

 .ميكرو لرت 5ووحدة رنا معيارية من مستوى  Triton X-100يف املائة من  1.3، وMgCl2 كلوريد املاغنيزيوم

مئوية،  درجة 42 دقيقة عند درجة حرارة 45: حراري يف الظروف التالية وُأجري التفاعل يف جهاز تدوير

مئوية، ويف درجة  94ثانية عند درجة حرارة  31دورة يف  41، ومئويةدرجة  94ودقيقتان عند درجة حرارة 

 مئوية 62أو عند درجة حرارة ( P1/P2البادئتان )مئوية درجة  61ثانية سواء عند درجة حرارة  31

 11متديد نهائي ملدة ويعقب ذلك مئوية، درجة  12، ودقيقة واحدة عند درجة حرارة (3NCRالبادئات )

وتولد . بواسطة االرحتال الكهربائي للهالم PCRنواتج وُتحلل . مئوية درجة 12دقائق عند درجة حرارة 

 .على التواليأمبليكون  221وزوجا قاعديًا  3NCR  243و P1/P2البادئات 

 

( Plum pox virus)عن طريق اختبار عزالت فريوس جدري اخلوخ  Wetzel et al. (1991)ومت تقييم طريقة  [34]

ومتكَّن االختبار من (. واليونان، وأسبانيا، وتركياقربص، ومصر، وفرنسا، )من مناطق البحر املتوسط 

، ومت (Wetzel et al., 1991)جزيئًا فريوسيًا  2111جزءًا من الرنا الفريوسي، أي ما يقابل  21اكتشاف 

من  (Plum pox virus) باستخدام عزالت فريوس جدري اخلوخHadidi (1994 )و Levyتقييم طريقة 

 .مصر، وفرنسا، وأملانيا، واليونان، واجملر، وإيطاليا، وأسبانيا، ورومانيا

 

 تفاعل إنزيم البحلمرة املتسحلسل -النسخ العكسي لألسر املناعي   3-3-7 [35]

 

النبات املستخلص  ، باستخدام نسخWetzel et al. (1992)املناعي وفقًا ملا حدده  األسرينبغي إجراء مرحلة  [36]

 .مع استعمال أنابيب أو أكياس بالستيكية إفرادية لتجنب التلوث 2-3مثلما يف القسم 

 

أو اجلسم املضاد احملدد  كلونمن األجسام املضادة املتعددة ال( 1- مللي لرتميكرو غرام  1)حملول ويتم حتضري  [31]

. pH 9.6الكربوني  دارئيف ال (5B-IVIA) (Plum pox virus)لفريوس جدري اخلوخ  كلوناأُلحادي ال

وحتضن عند درجة  PCR طرد مركزي دقيقة لرت من األجسام املضادة املخفَّفة يف أنابيب ميكرو 111ويضاف 

 111وينقى . يساملاء اخلالي من الريبونيكل تغسل األنابيب مرتني باستخدامو. ساعات 3ملدة  مئوية 31

 x 15 511مبعدل دقائق  5)عن طريق الطرد املركزي ( 2-3انظر القسم )لرت من املستخلص النباتي  ميكرو

. مئوية 31رتك ملدة ساعتني على الثلج أو يف درجة حرارة يو. املغطاة PCR، ويضاف الناتج إىل أنابيب (غرام

ويتم حتضري . PBS-Tweenمن حملول التعقيم  الرت ميكرو 151 وتغسل األنابيب ثالث مرات باستخدام

باستخدام بادئات  1-3-3لنسخ العكسي كما هو مبيَّن يف القسم لخليط تفاعل إنزيم البلمرة املتسلسل 

Wetzel et al. (1992) ويضاف مباشرة إىل أنابيب ،PCR ويتم إجراء التضخيم حسب ما هو مبيَّن . املغطاة

 .1-3-3يف القسم 
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استخدام أجسام مضادة حمددة، وإن كانت طرق التقييد املباشر قد تزيل هذا  IC-RT-PCRطريقة  تتطلب [38]

يف اختبار  5B-IVIA كلونباستخدام اجلسم املضاد األحادي ال IC-RT-PCR طريقة ومت التحقق من. املتطلب

 يف املائة يف اكتشاف فريوس جدري اخلوخ 82كشف عن دقة بنسبة ( DIAGPRO)حلقي 

(Plum pox virus )(Cambra et al., 2006c; Olmos et al., 2007 .) وأشارCapote et al. (2009)  إىل

يف  IC-RT-PCRطريقة اليت حتققها يف املائة بأن تكون النتيجة اإلجيابية  95.8وجود احتماالت بنسبة 

 .نتيجة إجيابية صحيحة 5B-IVIA كلونباستخدام اجلسم املضاد األحادي الالشتاء 

 

 (Co-RT-PCR) تفاعل إنزيم البحلمرة املتسحلسل -التعاوني  يالنسخ العكس  3-3-3 [39]

 

 :Olmos et al. (2002)هي بادئات ( Co-RT-PCR)املستخدمة يف هذا االختبار  RT-PCRبادئات  [41]
 

 P1 (5-ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3) الداخليةالبادئة 

 P2 (5-CAG ACT ACA GCC TCG CCA GA-3) الداخليةالبادئة 

 P10 (5-GAG AAA AGG ATG CTA ACA GGA-3) اخلارجيةالبادئة 

 P20 (5-AAA GCA TAC ATG CCA AGG TA-3) اخلارجيةالبادئة 

 

 ،P2و P1من بادئات  ميكرو موالر 1.1: من اآلتي الرت ميكرو 25خليط التفاعل املؤلف من ويتكون  [41]

من إنزيم النسخ ووحدتان ، dNTPs ميكرو موالر 411و، P20و  P10من بادئات  ميكرو موالر 1.15و

مللي  3التفاعل، ودارئ  11لرت  ميكرو 2، وTaq DNA، ووحدة واحدة من إنزيم البلمرة AMVالعكسي 

 يف املائة من 1.3، و(DMSO)يف املائة من سلفوكسيد ثنائي املتيل  5و، MgCl2 موالر كلوريد املاغنيزيوم 

Triton X-100 .لنسخ تفاعل إنزيم البلمرة املتسلسل لويتم إجراء  .املعيارية الرنا وحدةمن  اتلرت ميكرو 5و

يف درجة حرارة  دقيقتان، ومئوية 42دقيقة يف درجة حرارة  45: العكسي يف ظروف التدوير احلراري التالية

 51ثانية عند درجة حرارة  15، ودرجة مئوية 94ثانية عند درجة حرارة  15دورة ملدة  61، ومئوية 94

دقائق عند درجة  11ويعقبها متديد نهائي ملدة  درجة مئوية 12 ثانية عند درجة حرارة 31، ودرجة مئوية

 .حرارة الغرف درجة مئوية 12حرارة 

 

 بكشف لوني لألمبليكونات باستخدام مسبار عام لفريوس جدري اخلوخ RT-PCRويقرتن تفاعل  [42]

(Plum pox virus ) 3يسمى´digoxigenin ويشار إليه بالرمز (DIG-3) (5′-TCG TTT ATT TGG CTT 

GGA TGG AA-DIG-3′) ،الدنا املكمِّل يتم حتويل . على النحو التالي(cDNA ) املضخَّم عند درجة حرارة

لرت من العينة على غشاء من  ميكرو 1ويوضع . دقائق ويوضع فورًا على الثلج 5ملدة  درجة مئوية 95

 ويتم الربط التصاليب بالتعريض لألشعة فوق البنفسجيةوجيفف الغشاء يف درجة حرارة الغرفة . النايلون

لتهجني األّولي، يوضع الغشاء يف أنبوب تهجني عند درجة وإلجراء ا. نانو مرت 254عدل مبدقائق  4ملدة 

ويرتك احمللول ويتم التهجني عن . تهجني قياسيدارئ ام ملدة ساعة واحدة باستخد درجة مئوية 61حرارة 
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، 1- مللي لرت Pmol 11رتكيز نهائي مقداره بتهجني قياسي دارئ باستخدام  3DIGطريق مزج املسمبار 

دقيقة يف  15ويغسل الغشاء مرتني ملدة . درجة مئوية 61ملدة ساعتني عند درجة حرارة وضعه يف حاضنة قبل 

 دقيقة يف درجة حرارة الغرفة باستخدام 15ومرتني ملدة  غسلحملول  2درجة حرارة الغرفة باستخدام 

معقم  دقيقة يف حملول معوق 31قبل نقعه ملدة دارئ الغسل ويعادل الغشاء ملدة دقيقتني يف . غسل حملول 1.5

. يف املائة 1 (ملليلرت من دارئ من محض املاليك 55غرام من كاشف كيميائي معوق مذاب يف  1) مبعدل

 القلوية الفوسفاتيزاملرتافقة ألنزميات األجسام املضادة مع ويوضع الغشاء يف حاضنة يف درجة حرارة الغرفة 

يف  1 مبعدل يف حملول معوق( 1-وحدة لكل لرت  151) 5 111إىل  1برتكيز مقداره  للديغوكسيجينني ةاملضاد

الغسيل، وتتم معادلته ملدة  دارئدقيقة ب 15ويغسل الغشاء مرتني ملدة . دقيقة 31ملدة  (حجم/وزن) املائة

مللي موالر من كلوريد  111مللي موالر من كلوريدرات امليثان األميين،  111) الكشف دارئدقيقتني ب

لرت  ميكرو 45ق مزج عن طريالطبقة التحتية حملول ويتم حتضري . (9.5معدله  الصوديوم، وأس هيدروجيين

يف املائة  11ترتازوليوم النيرتوجني األزرق يف من ملح  1-لرت  غرام مللي مللي NBT (15من حملول 

من  1-لرت  غرام مللي مللي BCIP (51لرت من حملول  ميكرو 35و( من ثنائي متيل أميد النمل( حجم/حجم)

يف املائة من ثنائي متيل أميد  111إندوليل ثالثي يف  -كلور رباعي  -ملح توليدنيوم فسفات بروم مخاسي 

، يوقف التحتيةالطبقة مع ساعة وضعه يف حاضنة ملدة وبعد . الكشف دارئمن مللي لرت  11يف ( النمل

 .التفاعل عن طريق الغسل باملاء

 

 Wetzel et al. (1991)باستخدام اختبار  RT-PCRمرة عن طريقة  111تزيد يف حساسيتها وهذه الطريقة  [43]

(Olmos, Bertolini and Cambra, 2002) . من خالل االختبار احللقي ومت التحقق من هذه الطريقة

(DIAGPRO ) يف املائة  94وحققت دقة بنسبة(Cambra et al., 2006c; Olmos et al., 2007.) 

 

 يف الوقت احلقيقي( RT-PCR)حلنسخ العكسي حلسل لالبحلمرة املتستفاعل إنزيم   3-3-4 [44]

 

ومت وصف طريقيت  .SYBR Green I، أو TaqManيف الوقت احلقيقي باستخدام  RT-PCRميكن إجراء  [45]

TaqMan للكشف العام عن فريوس جدري اخلوخ (Plum pox virus) (Schneider et al., 2004; Olmos 

et al., 2005) . والبادئات ومسبارTaqMan  املستخدمة يف االختبار األول هي اليت أشار إليهاSchneider 

et al. (2004): 
 

 ((5-CCA ATA AAG CCA TTG TTG GAT C-3البادئة األمامية 

 ( 5-TGA ATT CCA TAC CTT GGC ATG T-3)البادئة العكسية 

 TaqMan (5-FAM-CTT CAG CCA CGT TAC TGA AAT GTG CCA-TAMRA-3.)مسبار 

 

، dNTPمن كل موالر مللي  1.2)خليط تفاعل  1: ميكرو لرت من اآلتي 25ويتكون خليط التفاعل البالغ  [46]

من البادئات األمامية والعكسية، موالر نانو  211، و(MgSO4ماغنيزيوم  تاتيكربمللي موالر من  1.2و
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لرت  ميكرو 1.5، وMgSO4 تات املاغنيزيوميكرب منموالر  مللي TaqMan ،4.8من مسمبار موالر نانو  111و

Platinum من خليط
®
 Taq/RT  يف الوقت احلقيقي(RT-PCR  اخلطوة الواحدةSuperscript

مع  ™

Platinum
®
 Taq ( طاقمInvitrogen)1 .)ويتم إجراء . الرناقالب من  اتميكرولرت 5وRT-PCR  يف جهاز

 دقائق عند درجة حرارة 5مئوية، و 52دقيقة عند درجة حرارة  15: يف الظروف التالية تدوير حراري

ثانية عند درجة  31، ودرجة مئوية 95ثانية عند درجة حرارة  15دورة مبعدل  61، ودرجة مئوية 95

 . للمعدات يف الوقت احلقيقي وفقًا لتعليمات اجلهة الصانعة PCRوحتلل نواتج . درجة مئوية 61حرارة 

 

 عن طريق اختبار عزالت فريوس جدري اخلوخ Schneider et al. (2004)ومت تقييم طريقة  [41]

(Plum pox virus)  املأخوذة من الواليات املتحدة، وسالالتPPV-Cو ،PPV-Dو ،PPV-EAو،PPV-M ،

جزءًا  21-11أن تكتشف باستمرار  نت هذه الطريقة حمدَّدة وقادرة علىوكا. ومثانية أنواع فريوسية أخرى

كما ميكن هلذه الطريقة أن تكتشف فريوس جدري اخلوخ  (Schneider et al. 2004)من الرنا الفريوسي 

(Plum pox virus ) يف عدد من العوائل ويف أوراق وسيقان وبراعم وجذور اخلوخ(P. persica.) 

 

 : Olmos et al. (2005)اليت أشار إليها  TaqManواستخدمت يف االختبار الثاني البادئات ومسبار  [48]

 P241 (5-CGT TTA TTT GGC TTG GAT GGA A-3)البادئة 

 P316D (5-GAT TAA CAT CAC CAG CGG TGT G-3)البادئة 

 316M (5-GAT TCA CGT CAC CAG CGG TGT G-3)البادئة 

 PPV-DM (5-FAM-CGT CGG AAC ACA AGA AGA GGA CAC AGA-TAMRA-3 )مسبار 

 

 رو موالرميك P241 ،1.5بادئة المن موالر  ميكرو 1: ميكرولرت من اآلتي 25ويتألف خليط التفاعل البالغ  [49]

 ،TaqManمن مسبار موالر نانو  211، وP316Mو  P316Dمن كل من البادئتني 

، MultiScribeخليط  1، و2(Applied Biosystems الُنظم) TaqMan Universal PCR Masterخليط  1و

يف  RT-PCRويتم إجراء  .الرناقالب لرت من  ميكرو 5و 3(Applied Biosystemsالُنظم ) RNaseومثبط 

دقائق عند  11، ودرجة مئوية 48دقيقة عند درجة حرارة  31: جهاز تدوير حراري يف الظروف التالية

                                                      
 مع جمموعة  ™Superscriptاخلطوة الواحدة و RT-PCRيف حالة  Invitrogenإن استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية   1

Platinum® Taq  يف بروتوكول التشخيص هذا ال ينطوي على أي إقرار هلذه املنتجات يؤدي إىل استبعاد املنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة

ومات مقدمة للتيسري على مستخدمي هذا الربوتوكول وال تشكل مصادقة من هيئة تدابري الصحة النباتية على املواد الكيماوية وهذه املعل. أيضا

 .وميكن استخدام املنتجات املعادلة إذا مت بيان أنها تؤدي إىل نفس النتائج. أو املعدات املذكورة/والكاشفات و

 TaqMan Universal PCR Master Mixيف حالة اخلليط  Applied Biosystemsإن استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية   2

يف بروتوكول التشخيص هذا ال ينطوي على أي إقرار هلذه املنتجات يؤدي إىل استبعاد  RNase Inhibitor Mix و MultiScribeواخلليط 

وهذه املعلومات مقدمة للتيسري على مستخدمي هذا الربوتوكول وال تشكل مصادقة من هيئة تدابري . تكون مناسبة أيضااملنتجات األخرى اليت قد 

 .وميكن استخدام املنتجات املعادلة إذا مت بيان أنها تؤدي إىل نفس النتائج. أو املعدات املذكورة/الصحة النباتية على املواد الكيماوية والكاشفات و

 .2اشية انظر احل  3
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ثانية  61، درجة مئوية 95ثانية عند درجة حرارة  15دورة مبعدل  41، ودرجة مئوية 95درجة حرارة 

يف الوقت احلقيقي وفقًا  PCRوحتلل نواتج . ، ويرّبد بسرعة إىل درجة حرارة الغرفةدرجة مئوية 61عند 

 .للمعدات لتعليمات اجلهة الصانعة

 

وكانت أكثر  ،PPV-M، وPPV-Dباستخدام ثالث عزالت لكل من  Olmos et al. (2005)ومت تقييم طريقة  [51]

 كلونضعف باستخدام اجلسم املضاد األحادي ال 1 111مبقدار  DASI-ELISAحساسية من طريقة 

5B-IVIA . عدد النتائج اإلجيابية الصحيحة )يف املائة  91.5وبلغت نسبة النتائج اإلجيابية الصحيحة

احملدَّدة بشكل صحيح ( Plum pox virus)( املصابة بفريوس جدري اخلوخعدد النباتات /املشخَّصة بالتقنية

واحلمض النووي املنقى  TaqMan (Olmos et al., 2005)يف الوقت احلقيقي باستخدام  RT-PCRمن خالل 

 ،(يف املائة 93.6)يف الوقت احلقيقي باستخدام العينات املبقعة  RT-PCRمقارنة بطريقة 

باستخدام اجلسم املضاد  DASI-ELISAأو طريقة ( يف املائة 91.5)لألسر املناعي  RT-PCR وطريقة

 (.Capote et al., 2009( )يف املائة 86.6) 5B-IVIA كلوناألحادي ال

 

للكشف املتزامن عن فريوس جدري  SYBR Green I باستخدام طريقةJames (2115 ) ، وVargaوقد بني  [51]

 :Mو Dوحتديد هوية الساللتني  (Plum pox virus) اخلوخ
 

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). 

 

 :كفالة إجراء االختبار بشكل صحيحوجيوز إدراج بادئات الضوابط الداخلية التالية ل [52]
 

Nad5-F (5-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3)  
Nad5-R (5-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3). 

 

: من اآلتي( RT) يويتألف تفاعل النسخ العكس. RT-PCRويستخدم بروتوكول من خطوتني إلجراء طريقة  [53]

 ،ميكرو موالر Nad5-R 11البادئة  11لرت من  ميكرو 2، وميكرو موالر P1 11لرت من البادئة  ميكرو 2

درجة مئوية  12ويوضع يف حاضنة عند درجة حرارة . ميكرو لرت ماء 5من جمموع الرنا، و اتغرام ميكرو 4و

 ،4(Invitrogen)دارئ الساللة األوىل  5ميكرو لرت من  4ويضاف . دقائق، ويوضع على الثلج 5ملدة 

 مللي موالر، dNTPs 11ميكرو لرت  1و موالر، 1.1 من ثنائي التيوتريتولميكرو لرت  2و

                                                      
وإنزيم البلمرة  Superscript™ IIو RNaseOUTTMلدارئ الساللة األول و Invitrogenإن استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية   4

اليت  يف بروتوكول التشخيص هذا ال ينطوي على أي إقرار هلذه املنتجات يؤدي إىل استبعاد املنتجات األخرى Platinum® Taq DNAالعالي الدقة 

وهذه املعلومات مقدمة للتيسري على مستخدمي هذا الربوتوكول وال تشكل مصادقة من هيئة تدابري الصحة النباتية على املواد . قد تكون مناسبة أيضا

 .وميكن استخدام املنتجات املعادلة إذا مت بيان أنها تؤدي إىل نفس النتائج. أو املعدات املذكورة/الكيماوية والكاشفات و
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RNaseOUTلرت من  ميكرو 1.5و
TM (41 1-لرت  وحدة ميكرو( )Invitrogen)5لرت ميكرو 1، و  

Superscript
™

 II (Invitrogen)
درجة  42ويوضع يف حاضنة عند درجة حرارة . ماء لرت ميكرو 2.5، و6

 PCRويتكون خليط تفاعل . ملدة مخس دقائق درجة مئوية 99دقيقة ثم عند درجة حرارة  61ملدة  مئوية

موالر من البادئة نانو  351، وPPV-Uبادئة المن موالر نانو  411: على النحو التالي الرت ميكرو 24 البالغ

PPV-FMبادئة المن موالر نانو  151، وPPV-FDبادئة موالر من النانو  211، وPPV-RRنانو  111، و

مللي  2، وdNTPsموالر  ميكرو 211، وNad5-Rبادئة المن موالر نانو  111، وNad5-F بادئةالمن موالر 

 ،(Karsai et al., 2002)كرزاي  دارئ 1، وMgCl2 من كلوريد املاغنيزيوم موالر

 DNAي الدقة حلمض زيم البلمرة العاللرت من إن ميكرو 1.1و SYBR Green I (Sigma)7 42 111إىل  1و

(Platinum
®
 Taq( )Invitrogen .)لرت من  ميكرو 1ويضاف خليط التفاعل وcDNA  إىل ( 4:1)املخفف

يف جهاز تدوير حراري يف  PCRويتم إجراء . املعقَّم أو ما يعادله الدقيق( PCR)أنبوب الطرد املركزي 

درجة  95ثانية عند درجة  15مبعدل دورة  39مئوية، و 95دقيقة عند درجة حرارة  2: الظروف التالية

ويتم إجراء . ، ثم يرّبد سريعًا إىل درجة حرارة الغرفةدرجة مئوية 61ثانية عند درجة حرارة  61، ومئوية

 درجة مئوية 95إىل  درجة مئوية 61حتليل منحنى الذوبان من خالل الوضع يف حاضنة عند درجة حرارة 

درجات حرارة وفيما يلي . على أن يكون متوسط املنحنى املمهَّد نقطة واحدة 1-ثانية درجة مئوية 1.1عند 

 :الذوبان لكل ناتج
 

 (:زوجًا قاعديا 14جزء من ) (Plum pox virus) عن فريوس جدري اخلوخالعام الكشف 

 .درجة مئوية 81.18-81.52

  درجة مئوية 84.43 -درجة مئوية 84.3(: من األزواج القاعدية 114من  جزء) Dسالالت 

  درجة مئوية 86.11-درجة مئوية 85.34(: من األزواج القاعدية 381 جزء من) Mسالالت 

 .درجة مئوية 82.63-درجة مئوية 82.45(: من األزواج القاعدية 181 جزء من)الضبط الداخلي 

 

، PPV-EA، وPPV-D، وPPV-Cباستخدام عزالت ساللة James (2115 ) و Vargaطريقة  تقييمومت  [54]

 (.Prunus)س ووبرون( Nicotiana)النوعني نيكوتيانيا ، وساللة غري معروفة، يف PPV-Mو
 

 ديد ووية السلاالتحت-  4 [55]

 

                                                      
 .4انظر احلاشية   5

 .4انظر احلاشية   6

يف بروتوكول التشخيص هذا ال ينطوي على أي إقرار هلذه  SYBR Green Iيف حالة  Sigmaإن استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية   7

املعلومات مقدمة للتيسري على مستخدمي هذا الربوتوكول وال تشكل  وهذه. املنتجات يؤدي إىل استبعاد املنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة أيضا

وميكن استخدام املنتجات املعادلة إذا مت بيان أنها . أو املعدات املذكورة/مصادقة من هيئة تدابري الصحة النباتية على املواد الكيماوية والكاشفات و

 .تؤدي إىل نفس النتائج
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يف الوقت Co-RT-PCR ، وRT-PCR، وDASI-ELISAاليت تستخدم )اإلضافية  الطرقيبني هذا القسم  [56]

 يعتربوال (. 1انظر الشكل ) (Plum pox virus)لتحديد هوية سالالت فريوس جدري اخلوخ ( احلقيقي

نظمة امل، ولكن (Plum pox virus) لتحديد هوية فريوس جدري اخلوخ عنصرا أساسياحتديد نوع الساللة 

 .وقاية النباتات قد ترغب يف حتديد هوية الساللة وذلك مثاًل للمساعدة على التنبؤ بسلوكها الوبائيالقطرية ل
 
التتابع أو خبالف حتديد فإن الطرق األخرى ( Plum pox virus)إىل تقلُّب فريوس جدري اخلوخ  وبالنظر [51]

. نسبة ضئيلة من العزالتتسفر عن نتائج خاطئة يف قد ( انظر أدناه) PCRبعض االختبارات القائمة على 

باستخدام ( Plum pox virus)لفريوس جدري اخلوخ  Mو Dعلى أنه ميكن عمومًا التمييز بني النوعني 

 ;Candresse and Cambra, 2006; Cambra et al., 2006a)التقنيات املصلية أو اجلزيئية املبيَّنة أدناه 

Capote et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 (Plum pox virus) فريوس جدري اخلوخطرق حتديد ووية سلاالت  :1الشكل  [58]

 

وقاية النباتات ثقة إضافية يف القطرية لنظمة املوميكن إجراء اختبارات أخرى يف احلاالت اليت تشرتط فيها  [59]

ينبغي تتبع السلسلة اجلينومية الكاملة كما . (Plum pox virus) اخلوخ جدريحتديد هوية نوع فريوس 

والسلسلة الكاملة أو اجلزيئية للغطاء الربوتيين، واملنطقة اجلينية  (Plum pox virus) لفريوس جدري اخلوخ

P3-6K1عند وجود أنواع غري عادية أو غري موصوفةاهليولية  ، واجلينات الربوتينية للمشتمالت. 

 

 االختبار املصحلي

 أو؛ M، أو EA، أو D، أو Cباستخدام األجسام املضادة األحادية الكلون اخلاصة بساللة  DASI-ELISAطريقة 
 االختبار اجلزيئي

 Co-PCR، (P1/PD/PMالبادئات )IC-RT-PCR ، و(mD5/mM3أو  P1/PD/PMالبادئات ) RT-PCRطريقة 
 يف الوقت احلقيقي RT-PCR، أو Mأو  Dوالتهجني باستخدام املسبار احملدد للساللة ( P10/P20/P1/P2 البادئات)

 (.Wأو  ،M ، أوEA ، أوD، أو Cاخلاصة باألنواع )

 إجيابي

 

 سليب

 

 موجودجدري اخلوخ فريوس 

 موجود W أو، REC أو، Mأو  ،EA أو، D ، أوC النوع

 :فريوس جدري اخلوخ موجود

 W، أوREC ، أوM، أو EA ، أوD أو ،C نوع غري عادي من

 موجود، أو نوع آخر غري موصوف

 حتديد فريوس جدري اخلوخ
 3باستخدام االختبارات املصلية أو اجلزيئية املعروضة يف القسم 
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  التقديد املصحلي هلوية السلاالت 4-1 [61]

 

 للتمييز بني النوعني الرئيسيني لفريوس جدري اخلوخ DASI-ELISAينبغي إجراء طريقة  [61]

(Plum pox virus) (Dو ،M ) وفقًا ملا حددهCambra et al. (1994)  األحاديةباستخدام األجسام املضادة 

وفقًا لتعليمات اجلهة M (Cambra et al., 1994; Boscia et al., 1997 )، وDاخلاصة بالساللتني  كلونال

 .الصانعة

 

يف املائة  84بنسبة  تبني أنها دقيقةحيث ( DIAGPRO)ومت التحقق من هذه الطريقة يف االختبار احللقي  [62]

 ,.PPV-M (Cambra et al., 2006b; Olmos et alيف املائة يف اكتشاف  89و، PPV-Dيف اكتشاف 

مجيع  معال يتفاعل  ولكنه PPV-Dساللة فهو خيص ال 4D كلوناجلسم املضاد األحادي الوأما (. 2007

املستخدم يف كشف الساللة  AL كلونوباإلضافة إىل ذلك فإن اجلسم املضاد األحادي ال. PPV-Dعزالت 

PPV-M  يتفاعل مع العزالت اليت تنتمي إىل الساللتنيMو ،Rec وT  تشرتك  اتاجملموع هذهبالنظر إىل أن

 Recو M السالالتئي للتمييز بني يولذلك يلزم إجراء اختبار جز. يف نفس تتابع الغطاء الربوتيين

 .Mخاص بالساللة  كلونباستخدام جسم مضاد أحادي ال ةاملكتشف Tو

 

من اجملموعتني ( Plum pox virus)إجراء الكشف املصلي عن هوية عزالت فريوس جدري اخلوخ  وزوجي [63]

EAو ،C  عن طريقDASI-ELISA  اخلاصة كلوناملضادة األحادية ال األجسامباستخدام 

 .تلك االختبارات اعتمادمل يتم غري أنه . Myrta et al. (1998, 2000)اليت بينها  Cأو /و EAبالساللتني 

 

 ئي هلوية السلاالتيالتقديد اجلز 4-7 [64]
 

 (RT-PCR) يحلنسخ العكستفاعل إنزيم البحلمرة املتسحلسل ل   4-7-1 [65]

 

 :Olmos et al. (1997)باستخدام البادئات اليت بينها  PPV-Mو PPV-Dحتدَّد الساللتان  [66]
 

P1 (5-ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3) 
PD (5-CTT CAA CGA CAC CCG TAC GG-3) or PM (5-CTT CAA CAA CGC CTG 

TGC GT -3). 

 

من  ميكرو موالر 1، وP1من البادئة  ميكرو موالر 1: لرت من اآلتي ميكرو 25ويتكون خليط التفاعل البالغ  [61]

 AMVنزيم النسخ العكسي ، ووحدة واحدة من إdNTPs ميكرو موالر 251، وPM البادئةأو  PDة ئالباد

 ميكرو 2.5، و(1-لرت  وحدات ميكرو 5) Taq الدنا وحدة من إنزيم بلمرة 1.5، و(1-لرت  وحدات ميكرو 11)

-Triton Xيف املائة  1.3، وMgCl2 كلوريد املاغنيزيوم مللي موالر 1.5، وTaqإنزيم البلمرة  دارئ 11لرت 

يف  RT-PCRتم إجراء طريقة يو. يف املائة ميكرو لرتات من وحدة الرنا املعيارية 5و يف املائة فورماميد 2و 100
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درجة عند  دقيقتان، ودرجة مئوية 42دقيقة عند درجة حرارة  45 :جهاز تدوير حراري يف الظروف التالية

ثانية عند  31، ودرجة مئوية 94ثانية عند درجة حرارة  31دورة مبعدل  41، ودرجة مئوية 94حرارة 

، ويعقب ذلك متديد نهائي درجة مئوية 12، ودقيقة واحدة عند درجة حرارة درجة مئوية 61درجة حرارة 

. عن طريق االرحتال الكهربائي للهالم PCRوحتلل نواتج  .درجة مئوية 12دقائق عند درجة حرارة  11 ملدة

عزالت  6ومت تقييم الطريقة باستخدام . زوجًا قاعديا 198امبليكون من  P1/PM، وP1/PD اتوتنتج البادئ

 .PPV-Mعزالت من الساللة  4، وPPV-Dمن الساللة 

 

 .Šubr et alاليت بينها  Recاخلاصة بالساللة  mD5/mM3باستخدام البادئات  PPV-RECوحتدَّد الساللة  [68]

(2004): 
 

mD5 (5-TAT GTC ACA TAA AGG CGT TCT C-3) 
mM3 (5-CAT TTC CAT AAA CTC CAA AAG AC-3). 

 

من كل  ميكرو موالر 1(: Šubr et al., 2004نقاًل عن )لرت من اآلتي  ميكرو 25التفاعل البالغ  خليطويتكون  [69]

لرت  وحدات ميكرو AMV (11 ي، ووحدة واحدة من إنزيم النسخ العكسdNTPs ميكرو موالر 251بادئة، و
إنزيم  دارئ 11لرت  ميكرو 2.5، و(1-لرت  وحدات ميكرو 5)  Taq الدنا وحدة من إنزيم بلمرة 1.5، و(1-

لرت من  ميكرو 5، وTriton X-100يف املائة  1.3و MgCl2 من كلوريد املاغنيزيوم ملليمرت Taq ،2.5بلمرة ال

من خالل الرتحال زوجا قاعديا  615البالغ  PCRوحيلل ناتج (. 3.3 القسمانظر )الرنا املستخلص 

 . الكهربائي للهالم

 

 تفاعل إنزيم البحلمرة املتسحلسل - لنسخ العكسي لألسر املناعيا   4-7-7 [11]

 

مباشرة إىل  PCRويضاف خليط تفاعل . 2-3عي كما هو مبيَّن يف القسم اينبغي إجراء مرحلة األسر املن [11]

حسب ما هو مبيَّن  PPV-Mوالكشف عن  PPV-Dويتم حتديد هوية ساللة . املغطاة املركزي PCRأنابيب 

 .1-2-4يف القسم 

 

 تفاعل إنزيم البحلمرة املتسحلسل -التعاوني  يالنسخ العكس   4-7-3 [12]

 

 املسبار باستخدام 3-3-3كما هو مبني يف القسم  PPV-Mأو  PPV-Dحتديد هوية عملية ينبغي إجراء  [13]

3DIG بالساللتني  اخلاصDو ،M (Olmos, Bertolini and Cambra, 2002:) 
 

 PPV-D :5-CTT CAA CGA CAC CCG TAC GGG CA- DIG -3املسبار اخلاص بالساللة 

 PPV-M :5-AAC GCC TGT GCG TGC ACG T- DIG -3املسبار اخلاص بالساللة 
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باستخدام مواد  درجة مئوية 51عند درجة حرارة  النهائي لي والتهجنيويتم إجراء خطوات التهجني األّو [14]

 (PPV-Dلتحديد هوية )الفورماميد يف املائة من  31+  النهائي القياسية للتهجني األوَّلي والتهجنيالدرء 

يف املائة  2ل املعوق عند وويستخدم احملل(. PPV-Mلتحديد هوية )ماميد وريف املائة من الف 51+ و

 (. حجم/وزن)

 

 يف الوقت احلقيقي يحلنسخ العكستفاعل إنزيم البحلمرة املتسحلسل ل   4-7-4 [15]

 

 SYBR Green Iكيمياء باستخدام  PPV-Mو PPV-Dيتم التعرف حتديدًا على الساللة  [16]

 اليت TaqManأو طريقة ( 4-3-3انظر القسم ( )2115) James، وVargaلطريقة  وفقًا

 .Capote et al. (2006) وصفها

 

 Capote et al. (2006)املستخدمة يف طريقة  TaqManوفيما يلي البادئات ومسابري  [11]

 PPV-MGB-F (5-CAG ACT ACA GCC TCG CCA GA-3)بادئة ال

 PPV-MGB-R (5-CTC AAT GCT GCT GCC TTC AT-3)البادئة 

 MGB-D (5- FAM-TTC AAC GAC ACC CGT A-MGB-3)مسبار 

 MGB-M (5-FAM-TTC AAC AAC GCC TGT G-MGB-3)مسبار 

 

من  نانو موالر 151ة، وئمن كل باد كرو موالرمي 1: لرت من اآلتي ميكرو 25ويتكون خليط التفاعل البالغ  [18]

الُنظم ) TaqMan Universal PCR Masterخليط  1، وMGB-M FAM، أو مسبار MGB-Dمسبار 

Applied Biosystems)8مثبطخليط  1، و MultiScribeو ،RNase ( الُنظمApplied Biosystems)9 .

يف جهاز  RT-PCR، ويتم إجراء (3-3القسم ) املعيارية لرت من قالب الرنا ميكرو 5ويضاف خليط التفاعل و

دقائق عند درجة  11و ،درجة مئوية 48دقيقة عند درجة حرارة  31 :تدوير حراري يف الظروف التالية

ثانية عند  61، ودرجة مئوية 95ثانية عند درجة حرارة  15 دورة مبعدل 41، ودرجة مئوية 95 حرارة

ومت . يف الوقت احلقيقي وفقًا لتعليمات اجلهة الصانعة PCRوحتلل نواتج . درجة مئوية 61درجة حرارة 

 .عيِّنة مصابة بكال النوعني 14، وPPV-Mو PPV-Dعزلة لكل من  12 تقييم هذه الطريقة باستخدام

 

                                                      
 TaqMan Universal PCR Master Mixيف حالة  Applied Biosystemsالعالمة التجارية إن استخدام املنتجات اليت حتمل   8

يف بروتوكول التشخيص هذا ال ينطوي على أي إقرار هلذه املنتجات يؤدي إىل استبعاد املنتجات األخرى  RNase Inhibitor Mixو MultiScribeو

 على مستخدمي هذا الربوتوكول وال تشكل مصادقة من هيئة تدابري الصحة النباتية على وهذه املعلومات مقدمة للتيسري. اليت قد تكون مناسبة أيضا

 .وميكن استخدام املنتجات املعادلة إذا مت بيان أنها تؤدي إىل نفس النتائج. أو املعدات املذكورة/املواد الكيماوية والكاشفات و

 .8انظر احلاشية   9
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وفقًا لطريقة  SYBR Green Iباستخدام كيمياء خصيصًا  PPV-W، وPPV-EA، وPPV-Cهوية  وحتدَّد [19]

Vargaو ،James (2116 .)والبادئات املستخدمة يف 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). 

 

 :لة إجراء االختبار بطريقة صحيحةوجيوز إدراج بادئات الضبط الداخلي التالية لكفا [81]
 

Nad5-F (5-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3)  
Nad5-R (5-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3). 

 

لرت من حملول مائي خمفف  ميكرو 2.5: لرت على النحو التالي ميكرو 25البالغ  RT-PCRويتكون تفاعل  [81]

ويتكون . لرت من اخلليط الرئيسي ميكرو 22.5و( 3-3انظر القسم ) 11إىل  1من الرنا املستخلصة بنسبة 

لكل لرت  ميكرو 1.5؛ و(Karsai et al., 2002)كارزاي  دارئلرت من  ميكرو 2.5: الرئيسي من اآلتياخلليط 

لرت  ميكرو 1.5؛ و Nad5Fو Nad5R، وP1، أو PPV-RR، أو PPV-Uمن البادئات ميكرو موالر  5من 

dNTPs 11 ،كلوريد املاغنيزيوملرت من  ميكرو 1و مللي موالر MgCl2 51 لرت من  ميكرو 1.2؛ ومللي موالر

RNaseOUT
Superscriptلرت من  ميكرو 1.1؛ و10(Invitrogen 1-وحدة ميكرولرت 41) ™

™
 III (211 

Platinum الدنا لرت من إنزيم بلمرة ميكرو 1.1؛ وInvitrogen)11، 1-لرت  وحدة ميكرو
®
 Taq   العالي الدقة

 SYBR Green( TE, pH 7.5يف ) 5 111:  1لرت من  ميكرو 1و 12؛(Invitrogen، 1-وحدات ميكرولرت  5)

I (Sigma)13  11: ويتم إجراء التفاعل يف جهاز تدوير حراري يف الظروف التالية. لرت ماء ميكرو 16.1يف 

 15دورة مبعدل  29، درجة مئوية 95، ودقيقتان عند درجة حرارة درجة مئوية 51دقائق عند درجة حرارة 

ويتم إجراء حتليل . درجة مئوية 61ثانية عند درجة حرارة  61، ودرجة مئوية 95ثانية عند درجة حرارة 

عند  درجة مئوية 95حتى  درجة مئوية 61منحنى الذوبان عن طريق الوضع يف حاضنة عند درجة حرارة 

 James (2116.) و Vargaوفقا لألوضاع اليت حددها  1 –ثانية يف درجة مئوية  1.1
 

                                                      
وإنزيم البلمرة العالي الدقة  Superscript™ IIو RNaseOUTTMيف حالة  Invitrogenمة التجارية إن استخدام املنتجات اليت حتمل العال  10

Platinum® Taq DNA  يف بروتوكول التشخيص هذا ال ينطوي على أي إقرار هلذه املنتجات يؤدي إىل استبعاد املنتجات األخرى اليت قد تكون

املعلومات مقدمة للتيسري على مستخدمي هذا الربوتوكول وال تشكل مصادقة من هيئة تدابري الصحة النباتية على املواد الكيماوية  وهذه. مناسبة أيضا

 .وميكن استخدام املنتجات املعادلة إذا مت بيان أنها تؤدي إىل نفس النتائج. أو املعدات املذكورة/والكاشفات و

 .11انظر احلاشية   11

 .11احلاشية انظر   12

يف بروتوكول التشخيص هذا ال ينطوي على أي إقرار هلذه  SYBR Green Iيف حالة  Sigmaإن استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية   13

وتوكول وال تشكل وهذه املعلومات مقدمة للتيسري على مستخدمي هذا الرب. املنتجات يؤدي إىل استبعاد املنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة أيضا

وميكن استخدام املنتجات املعادلة إذا مت بيان أنها . أو املعدات املذكورة/مصادقة من هيئة تدابري الصحة النباتية على املواد الكيماوية والكاشفات و

 .تؤدي إىل نفس النتائج
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 درجة مئوية 19.84(: زوجًا قاعديًا 14جزء من ) Cالساللة 

 درجة مئوية 81.21(: زوجًا قاعديًا 14جزء من ) EA الساللة

 .درجة مئوية 81.68(: زوجًا قاعديًا 14جزء من ) W الساللة

 

 .PPV-W، وPPV-EA، وPPV-D، وPPV-Cومت تقييم هذه الطريقة باستخدام عزلة لكل من  [82]

 

 السجلات-  5 [83]

 

املعايري الدولية لتدابري من  2116: 21من املعيار رقم  5-2الحتفاظ بها حمدَّدة يف القسم ااملطلوب  السجالت [84]

 .(ISPM)الصحة النباتية 

 

عدم االمتثال ويف حالة احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص، وخباصة يف  يفو [85]

 :الفريوس يف منطقة للمرة األوىل، ينبغي االحتفاظ باملواد اإلضافية التاليةظهور حالة 
 

 جممَّدة عند درجة ( بعد وضع العالمة املالئمة عليها لسهولة تعقبها)العينة األصلية ينبغي االحتفاظ ب

 .د تربيدًا جافًا وحتفظ يف درجة حرارة الغرفةحتت الصفر أو ترّب درجة مئوية 81حرارة 

  حتت الصفر،  درجة مئوية 81ينبغي، عند االقتضاء، االحتفاظ مبستخلصات الرنا عند درجة حرارة

االحتفاظ باملستخلصات النباتية املبقعة أو أجزاء األنسجة املطبوعة على أغشية يف درجة  أو ينبغي/و

 .حرارة الغرفة

  ينبغي، عند االقتضاء، االحتفاظ بنواتج تضخيمRT-PCR  مئوية حتت الصفر 81عند درجة حرارة. 
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