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 معلومات عن اآلفة -1
 
 العامل املســـــــــبب الصـــــــــفرار النجمية.خالل حبثهم عن  البالزما النباتية مكتشـــــــــفي) أول Doi et al. )1967 كان 

 بســـــــببيوانية و احل اتباملفطور بســـــــبب تشـــــــاهبها املورفولوجي  بأشـــــــباه املفطورات ،ةوحيدة اخلليّ  تلك الكائنات وقد مسّيت
مرضــــــات امل من أنواع البالزما النباتية. وتعترب (Ishiie et al., 1967) ترتاســــــيكلني من نوع احليوية اتملضــــــادّ با رهاشــــــدة تأثّ 

 وهي متعـــددة األشــــــــــــــكـــال ويرتاوح متوســــــــــــــط قطرهـــا لويـــة،اخل اندر اجلـــ اليت ختلو من بـــدائيـــة النوىالجبـــاريـــة اإلنبـــاتيـــة ال
يرتاوح  ينومــاتجب البالزمــا النبــاتيــةعوائلهــا النبــاتيــة. ومتتــاز لحــاء اليــا الغربــاليــة لتعيش يف اخل . وهينــانومرت 800و 200بني 

 -ألخرى االنوى  جينومات صــــــــــــــغرية مقارنة ببدائيات اً نســــــــــــــبيّ  وهي-كيلو قاعدة   1 500إىل  550حجمها من حوايل 
 ؛Bai et al., 2006؛ Davis et al., 2005؛ Marcone et al., 1999( تفتقر إىل عدة وظائف للتصــــــــــــــنيع احليوي وهي

Oshima et al., 2013(. 
 
ـــــة مبال أنواع ترتبط  ـــــاتي ـــــة من األعراض ضــــــــــــــمن طـــــائفـــــة منوعـــــة خمتلفـــــة جموعـــــةبالزمـــــا النب ـــــاتي ـــــل النب  من العوائ

(Lee et al., 2000) اللون راءخضــــــــمنو أزهار أي ( حو املصــــــــتشــــــــمل  منوذجيةبأعراض  البالزما النباتيةاإلصــــــــابة ب. وترتبط 
كّون براعم فرعية ت( "مكنســة الســاحرة"؛ و)على هيئة أوراقتوّرق (منو األجزاء الزهرية وال )؛الطبيعية للزهرة صــباغوفقدان األ

 تقّلصو  أو امحرارها أو أي تغري آخر يف لو�ا؛ للرباعم واجلذور، واصــــــفرار األوراق طبيعيانتشــــــار آخر غري ) وأي إبطيةأو 
ا أ� وتعترب بعض األنواع النباتية ،Davis and Sinclair, 1998)العام والتقزم ( خنر اللحاء؛ والتدهورو  حجم الورقة والثمرة؛

اض أو قد تظهر تظهر عليها أي أعر  القد  باآلفة تالنباتا صـــــــابة تلكإ عندو ؛ البالزما النباتيةب تتحمل أو تقاوم اإلصـــــــابة
 ).Lee et al., 2000( عليها أعراض طفيفة

 
 م عوائلهظوتعترب مع ،البالزما النباتيةصـــــــاب بينوع نبايت  1 000حوايل هناك أن  Seemüller et al. )(2002 رقدّ و  

مثل  نتمية ما توحيدات الفلقة، وغالبيى لد البالزما النباتية أنواع من أقل عدد وقد اكتشـــــــــــف .من ثنائيات الفلقة النباتية
 ). (Seemüller et al. 2002 النخيليات والنجيليات فصيليت إىل هذه العوائل

 
 وتأثريها ما النباتيةالبالز يف ألمراض نتشــــــار اجلغرا. ويعتمد االعلى مســــــتوى العامل ككل البالزما النباتية أنواع وجدتو  

تســـــم بنطاق ي البالزما النباتية أنواع بعض لناقلة وســـــلوكها الغذائي. فإناحلشـــــرات ا وكذلك على وجود عوائلها على نطاق
هلا  اليتالنباتية  بالزمالا أخرى من أنواع ومثةانتشــارها.  ســعبو  وهلذا متتاز ناقالت متعددة العوائل،الوب ةلنباتات العائلواســع ل
طالع لال اجلغرايف. انتشارها من دّ ، األمر الذي حيُ أو أحاديةذات عوائل حمدودة ناقلة الشرات احلحمدود من العوائل و  نطاق
 . Foissac and Wilson (2010) انظرالنباتية  بالزمالألنواع اة التصنيفيّ  للمجموعاتاجلغرايف  النتشاراعلى 

 
ميكن والتطعيم، كما  ،الطفيلي املتعّرش نبات احلامولو  ،بواســــــطة احلشــــــرات الناقلة أن تنتقل لبالزما النباتيةلوميكن  

 اتية، واملســـــــؤولةللبالزما النب. وتقتصـــــــر احلشـــــــرات الناقلة من النبتة صـــــــابةامل كاثر اخلضـــــــري لألجزاءانتشـــــــارها عن طريق التّ 
ت األجنحة، عنقيات نصــــفيا(والبســــيال  والنطاطات النباتيةالنطاطات الورقية  نتشــــارها الطبيعي، علىاعن نســــبة كبرية من 

قائمة  Weintraub and Beanland (2006) وضــــــــــعو . إمعانب املمرضــــــــــاتتنقل و  غذى كلها من اللحاء،اليت تت )اخلرطوم
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لبالزما ا. ومثة طرق أخرى لنقل واحدة نباتية بالزمانقل أكثر من  ناقل ميكن لبعضــــــــــــــه يعرف عنه أنهنوعاً  90بأكثر من 
 Cuscuta and من نوع(والتطعيم. وتعترب نباتات احلامول  املتعّرش الطفيلي احلامول بواسـطة نبات النتقالتشـمل ا النباتية

Cassytha spp. ( ليم جســــــر بني نبات ســــــ يقام. وعندما مراشــــــفعوائلها من خالل بأوعية اتصــــــال  متدّ م و لكر لطفيليات
اآلفة نقل  نكعرب قنوات اللحاء الناقلة. وميىل النبات الســــــــــــــليم إ البالزما النباتيةتنتقل  ،البالزما النباتيةوآخر مصــــــــــــــاب ب

 ، بدون تاريخ).IPWG(ألغراض مرجعية  البالزما النباتية فظزراعة األنسجة، حل ضمنواإلكثار الدقيق للنباتات  بالتطعيم
وقائمة  ةتظهر األعراض املرضـــــــــيّ صـــــــــور ذلك  ، مبا يفالبالزما النباتيةمن املعلومات حول  مزيدميكن االطالع على  
 : نيالتالي نيلكرتونياإل نيقعاملو  على، البالزما النباتيةعن تصنيف وقاعدة بيانات حلشرات الناقلة با

COST Action FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems 
 )/http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org( )املختلفةيف أنظمة احملاصــيل  البالزما النباتية(اإلدارة املتكاملة ألوبئة 

 )http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html(النباتية ومركز موارد البالزما 
 

 معلومات تصنيفية -2
 

 )فيتوبالزماالبالزما النباتية (ال سم: اال
 

 مفطورات، (MLO) للمفطورات كائنات مشاهبة المرادفات: 
 

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

"Candidatus Phytoplasma" 
 
برنامج البحوث لدى  ةجمموعة تصـــنيف البالزما النباتيو  بالبالزما النباتية/الطفيليات احللزونيةقام فريق العملي املعين  

ة" املرشــــــــح البالزما النباتيةوصــــــــف أنواع " لتوجيهية  بوضــــــــع خطوط، (IRPCM) للمفطوراتالدويل املعين بالعلوم املقارنة 
"Candidatus (Ca.) Phytoplasma"  " ــــد أنواع ــــةويعتمــــد حتــــدي ــــاتي  "Ca. Phytoplasma"املرشــــــــــــــحــــة"  البالزمــــا النب

موماً ع البالزما النباتية البيولوجية. وتكون همواصــــــفاتفضــــــالً عن  ،16S حلمض النووي الريباســــــياجينة  تســــــلســــــالت على
 .16S حلمض النووي الريباســــيا ةجينمن  وكليوتيدن 1 200 ≥ على يف املائة 97.5 ≥ متطابقة بنســــبة واحدضــــمن النوع ال

ها تصــــنيفياً بيولوجية خمتلفة (ناقالت ونباتات عائلة)، ميكن متييز  صــــائصخ ملرشــــحةا البالزما النباتيةأنواع  وعندما تتضــــمن
 International جملة " يفرشــحةامل البالزما النباتيةأنواع " وصــفمت نشــر و . IRPCM (2004) وردت يف حمددة قواعدل اً وفق

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology  نوعــــــاً  37 وصــــــــــــــف 2015اعتبــــــارًا من مــــــارس/آذار و 
 املرشحة". البالزما النباتيةمن "

 
 الهوية تحديدالكشف و  -3
 
لكشــــــــف ا جناح ويعتمد .البالزما النباتيةاملختارة لكشــــــــف  الطريقة ،التفاعل املتســــــــلســــــــل للبوليمريازتعترب تقنيات  

محض  ســـــتخراجملوثوقة الا طرقعلى الو  ،ةببالطريقة املناســـــ األنســـــجة النباتية من عيناتالأخذ على  للبالزما النباتية اجلزيئي
بشــــــــــــــكل غري متجانس  عةكون موزّ تأن تية ابالن بالزماألنواع ال. وميكن )Firrao et al., 2007؛ Palmano, 2001( اةالنو 

http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org/
http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html


اآلفات الخاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  تشخيصيالبروتوكول ال 12   

النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية   4-12   تشخيصيالبروتوكول ال

اً مثاليّ  راض اإلصــــابةعترب النســــيج الذي تظهر عليه أعويُ  ة،وخباصــــة يف العوائل اخلشــــبيّ  على امتداد النبتة متفاوت ومبســــتوى
؛ Christensen et al., 2004؛ Garcia-Chapa et al., 2003؛ Constable et al., 2003( البالزما النباتية وجود لكشــف

Necas and Krska, 2006( اهشــــــــــــــتباال، وإذا ما مت عدوى عدمية األعراضب ةبعض النباتات العائلتصــــــــــــــاب . وميكن أن 
 . من خمتلف أنسجة النبتة كل وافٍ فمن املهم أخذ العينات بش هبا
 
للبوليمرياز  التفــاعــل املتســــــــــــــلســـــــــــــــل اختبــاريف موثوقيــة  النبــات العــائــللــدى  املوجودة النبــاتيــة بالزمــاال كميــةتؤثر  و  

(Marzachì, 2004).  توقيت اإلصــابة وب ةالعائل اتوبأنواع النبات هاأو أنواع تهاتأثر بســاللأن ت لكمية البالزما النباتيةوميكن
 كميتهاو  لنباتيةالبالزما اعلى اعتبار أن متوضــــــــــع  اً هامالنباتات أنســــــــــجة  من توقيت أخذ عينات. ويعترب والظروف املناخية

؛ Berges et al., 2000؛ Jarausch et al., 1999؛ Seemüller et al., 1984( ريات املومسيةبالتغي قابالن للتأثريف النبات 
Constable et al., 2003 ؛Garcia-Chapa et al., 2003 ؛Prezelj et al., 2012(. 

 
ة أمراض ص غالبيّ تشـــــخيهبدف  لعيناتلأفضـــــل مصـــــادر  اإلصـــــابة، عراضأعترب األوراق النباتية اليت تظهر عليها تو  

 تتم االســـــــتعانة مبعاليق ثرياً ماك  النباتات املصـــــــابة، ولذاللحاء  الغربالية اليااخليف  البالزما النباتية. تتموضـــــــع البالزما النباتية
 ويف بعض احلاالت ،اســــــــــتخراج احلمض النوويمن أجل  ةالداخلي أو القشــــــــــرة الســــــــــوق وأالعروق الوســــــــــطى  وأاألوراق 

 يـــةالنبـــاتلبالزمـــا ا كميـــة منالثمـــار حتتوي على أعلى  ســــــــــــــويقـــات  )، فـــإنالبالزمـــا النبـــاتيـــةالنـــاجم عن  xرض امل مثـــل(
(Kirkpatrick, 1991) ل يفضّ  ،يف جذور األشجار الساكنة وأجزاء من حلائها البالزما النباتيةكشف   أيضاً  جيوزرغم أنه . و

 20 حرارة ند درجةع ظ العينات النباتية اليت يتم مجعهاالصـــــيف. وميكن حففصـــــل يف �اية  البالزما النباتيةعموماً كشـــــف 
درجة  80 حرارة عند درجةلفرتة أطول  هاختزين. وميكن ختباراال إجراء من ســـتة أشـــهر قبلألكثر  حتت الصـــفر درجة مئوية

درجات  4 حرارة ند درجةع لســــيوم وختزينهابكلوريد الك حتت الصــــفر أو ميكن جتفيفها بواســــطة التجميد أو جتفيفها مئوية
 مئوية.

 
ل املتســــلســــل التفاع بواســــطة بالزما النباتيةمن النوى هبدف كشــــف ال ســــتخراج األمحاضال نوعةمت طرق فيد عنأُ و  

ض محاســـــــــتخراج بل ق البالزما النباتيةركيز خصـــــــــيب من أجل تلتّ ل رحلةمب اليت تســـــــــتعني طرق. وهناك عدد من الللبوليمرياز
 قنيات. وميكن هلذه التّ )Prince et al., 1993؛ Ahrens and Seemüller, 1992؛ Kirkpatrick et al., 1987( وىالن

 شــــــــــــــبيــة املعمرة،النبــاتــات اخلل ، مثــمتــدنيــة كميــاتب البالزمــا النبــاتيــةهــا في توجــد لعوائــل اليتيف حــال اأن تكون مفيــدة 
مثل  املركبات من مرتفعة مســــتويات، محض النوى اســــتخراج باالقرتان مع ،اليت قد تســــتخرج "صــــعبةال"عوائل ال يف حالأو 

املبســــطة، طحن  طرقال . ويتم يف بعضل املتســــلســــل للبوليمريازكبح التفاع  قادرة علىالالســــكريات املتعددة والبويل فينول 
. ويتم مونيوم ســـــــيتيلبروميد ترمييثيالحملول دارئ قائم على  أو يف جتارياً،متحلل متوفر  األنســـــــجة النباتية مباشـــــــرة يف دارئ

كرمة   يف حال موثوقيةأكثر  يف املائة 3 بنســـــــــــبة لولاحمل أنّ  ثبت(بروميد ترمييثيالمونيوم ســـــــــــيتيل من  يف املائة 2 اســـــــــــتخدام
 اُحلاللةمباشــــــرة من  بعد ذلك اســــــتخراج احلمض النووي. ويتم )Angelini et al., 2001؛ Daire et al., 1997( )العنب

املغناطيســــــــــية  اخلرزاتأو  )Palmano, 2001؛ Green et al., 1999( باســــــــــتعمال أعمدة دوران الســــــــــيليكا املتوفرة جتارياً 
(Mehle et al., 2013) أو باســــــــــتعمال مذيبات عضــــــــــوية )Daire et al., 1997 ؛Zhang et al., 1998( ّطريقةال ذ. تنف 

 KingFisher (مثــــــال خراج محض النوىســــــــــــــتال بواســــــــــــــطــــــة جهــــــاز آيل ةطيســــــــــــــيــــــاملغنــــــا اخلرزاتبــــــ اليت تســــــــــــــتعني



 . 2016اعتمدت جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية بروتوكول التشخيص هذا يف يناير/كانون الثاين 
 .27هذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
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تية. لنباا من العوائل موعة منّوعةجمل مثبتة الصــــــــــالحية بالكامل االســــــــــتخراجطرق  غالبّيةن إو . )ScientificThermo 1من 
ن ة تتضــمّ طريق ي تطبيقمن العملوالتجهيزات. وقد يكون  تبعاً للعائل قيد االختبار ومدى توفر املرافق ويتم اختيار الطريقة

ة. ومن املهم، إلجراء بيّ طة للعوائل العشــــطريقة مبســــّ فيما تطبق  ،رةللعوائل اخلشــــبية املعمّ  البالزما النباتيةتخصــــيب ل مرحلة
 لضمان املوثوقية.  اج العائل احملددطريقة استخر  إثبات صالحية ،ةروتينيالتشخيصات ال
 
ة احلمض النووي جين تضـــــخيمبتســـــمح  الشـــــاملة اليتل للبوليمرياز بادئات التفاعل املتســـــلســـــ تصـــــميم عدد من مت 

 Schneider؛ P1/P7 )Deng and Hiruki, 1991 امه شـــــيوعاً البادئتان األكثر . ةمعروف بالزما نباتية ألية 16Sالريباســـــي 

et al., 1995 ( زوج البوادئو R16F2n/R16R2 )Lee et al., 1993 ؛Gundersen and Lee, 1996 (ميكن  لتـــــــانال
 أحد منتجات بتضــــــخيم  P1/P7يقوم زوج البوادئو . املتداخل تفاعل املتســــــلســــــل للبوليمريازال روتوكولا يف بمهاســــــتخدام

املباعدة  املنطقة عن فضـــــالً  ،كاملةً  16S حلمض النووي الريباســـــياجينة  حيتوي على الذي لتفاعل املتســـــلســـــل للبوليمريازا
16S/23S ضاهيتفوق أو ت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي حساسية أفيد أنّ . للحمض النووي الريباسي 

كما أن هذا التفاعل   (Christensen et al., 2004) العائل- لبالزما النباتيةا وذلك حبســـــــباملتداخل  التفاعل حســـــــاســـــــية
 ســـــــــــــلســـــــــــــل للبوليمريازالتفاعل املت. ويعترب بعد املضـــــــــــــاعفة لمعاجلةل يإلنتاجية العالية إذ ال داعذي اقابلية للتحليل  أكثر

 أقل النتقال التلوث كذلك وينطوي على احتمالصــــــــــــاً  ختصــــــــــــّ  أكثر TaqMan ابرباســــــــــــتخدام مســــــــــــ يف الوقت احلقيقي
  جيابيةإنتائج  ورود كنمي التفاعل املتســــلســــل للبوليمرياز التقليدي وال ســــيما التفاعل املتداخل.لدى  بني األدوات والعينات

هذا   يوصـــي هبايف مقايســـات التفاعل املتســـلســـل للبوليمرياز اليت أنواع البكترييا القريبة جداً من البالزما النباتية، مع كاذبة
 .)Pilotti et al., 2014؛ Fránová, 2011( وهذه مســــــــاومة ال غىن عنها من أجل تنفيذ مقايســــــــة شــــــــاملة –وتوكول الرب 

حرجة (مثل عينات  ةالنتيجســات أكثر ختصــصــاً للتفاعل املتســلســل للبوليمرياز، أو يف حال كانت ياتنفيذ مقومن املمكن 
 احلجر الصحي ما بعد الدخول، والسجل اجلديد للعوائل، والتوزيعات اجلديدة)، تنبغي سلسلة منتج التفاعل التقليدي. 

 
 التفاعل املتســــــــلســــــــل للبوليمريازتخدمت طرق اســــــــُ ، 16S حلمض النووي الريباســــــــيافضــــــــالً عن تضــــــــخيم جينة و  

 وتني الريباســـــيمبا يف ذلك جينات الرب  صـــــنيفها،وت البالزما النباتيةكشـــــف بقصـــــد   خرىمناطق اجلينوم األ أيضـــــاً لتضـــــخيم
)Lim and Sears, 1992 ؛Jomantiene et al., 1998 ؛Lee et al., 1998 ؛Martini et al., 2007(.  وميكن هلـــــذه

 تدعو احلاجة إىل منطقة مستقلة ثانية جلينوم البالزما النباتية. أن تكون مفيدة عندما  البوادئ
 
وائل ونوع ألنواع الع تبعاً  بات كفيلة بكبح التفاعل املتســــــــــــــلســــــــــــــل للبوليمرياز وذلكينات على مركّ عقد حتتوي الو  

 مض النوويتســــلســــل للبوليمرياز ملســــتخرجات احلالتفاعل امل كفاءة  فمن املهم التحقق من ،. وعلى ذلكاألنســــجة وســــّنها
 زيادة لعائل عربات الكاحبة لالتأثري جتاوز . وميكن ةالعائل ةتاليت تضـــــــخم جينة من النب ليداخالاهد الشـــــــباســـــــتعمال بوادئ 

 . (Kreader, 1996) ألبومني املصل البقريعرب إضافة باستخدام عمود دوران السيفاكريل أو  تنقية احلمض النووي
 

                                                           
 اســــــيةأ�ا حتدد املســــــتوى األصــــــلي للحســــــ إذمنشــــــورة، يف هذا بروتوكول التشــــــخيص جرى وصــــــف الطرق (مبا فيها اإلشــــــارة إىل األمساء التجارية) حبســــــب ما هي   1

 ة هذه ال ينطوييأو التخصــــــــص و/أو قابلية النســــــــخ الذي مت بلوغه. إن اســــــــتخدام أمساء الكواشــــــــف أو املواد الكيميائية أو التجهيزات يف الربوتوكوالت التشــــــــخيصــــــــ
ة، املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لكي تتواءم مع معايري املختربات الفردي قد تكون مناســـــبة هي أيضـــــاً. وجيوز تعديل اإلجراءات على تأييدها من أجل اســـــتثناء أخرى

 شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب.



اآلفات الخاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  تشخيصيالبروتوكول ال 12   

النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية   6-12   تشخيصيالبروتوكول ال

  التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل 3-1
 
 )P1 )Deng and Hiruki, 1991 امه ختباريف هذا اال إن بادئيت التفاعل املتســـــــــلســـــــــل للبوليمرياز املســـــــــتخدمتني 
 :لتفاعل املرحلة األوىل) P7 )Schneider et al., 1995و
 

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

P7 )5 ): ةعكسي′-CGT CCT TCA TCG GCT CTT-3′  
 
 R16R2و) R16F2n )Gundersen and Lee, 1996 رحـــلـــــــة الـــثـــــــانـــيـــــــة فـــهـــمـــــــابـــــــادئـــتـــــــا تـــفـــــــاعـــــــل املـــ أمـــــــا 
)Lee et al., 1993:( 
 

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

R16R2 )5): ةعكسي′-TGA CGG GCG GTG TGT ACA AAC CCC G-3′ 
 
 1 ×بوليمرياز احلمض النووي للمســــــــــــــتحرة املــائيــة  من دارئ ميكرولرتاً  20البــالغــة كميتــه ن خليط التفــاعــل يتكوّ و  

 نكليوتيـــدات ثالثيـــة الفوســــــــــــــفـــاتميكروموالر لكـــل بـــادئـــة، و  0.5ميليموالر مبقـــدار  1.5حيتوي كلوريـــد املغنيزيوم الـــذي 
 أطوارميكرولرت. تتألف  2ميكروموالر، ووحدة من بوليمرياز احلمض النووي للمســــــــــــــتحرة املائية ومنوذج محض نووي  200

 حرارة عند درجةدورة  40تعقبها  ،دقيقتنيدة درجة مئوية مل 94 حرارة عند درجة أولية متســــــــــــــيخ مرحلةالتضــــــــــــــخيم من 
) R16F2n/R16R2درجة مئوية للبادئتني ( 50) أو P1/P7 البادئتاندرجة مئوية ( 53ثالثني ثانية ودة درجة مئوية مل 94
عشـــــــــــــر دة درجة مئوية مل 72 حرارة عند درجةمتديد أخرية  مرحلةدقيقة واحدة، و دة درجة مئوية مل 72ثالثني ثانية ودة مل

ميكرولرت من منتجات تفاعل املرحلة األوىل إما بشــكل غري مذوب  1دقائق. أما بالنســبة إىل التفاعل املتداخل، فيســتخدم 
ــ  ،1:30وإمــا مــذوب بنســــــــــــــبــة تصـــــــــــــــل إىل   منتجــات التفــاعــل بواســــــــــــــطــةنيــة. ومن مث حتلــل اكنموذج لتفــاعــل املرحلــة الث

ـــائي اهلالمي.  ـــادئتـــان و الرحالن الكهرب ـــاعـــًا أم R16F2n/R16R2تنتج الب ـــًا من بتب ـــاً و  ،زوج قـــاعـــدة 1 800ليكون  أمبليكون
 زوج قاعدة.  1250من 

 
ينة احلمض جباســــــــتخدام للبوليمرياز يف املســــــــتخرجات  املتســــــــلســــــــلللتفاعل يتأكد وجود احلمض النووي املؤهل و  

 .Werren et al. (1995) حقيقية النواة لـ الشاملة 28Sالريباسي النووي 
 

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

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



 . 2016اعتمدت جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية بروتوكول التشخيص هذا يف يناير/كانون الثاين 
 .27هذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
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تدويره ضـــمن نات نفســـها ويتم املكو على  28Sينطوي اخلليط املســـتخدم ملقايســـة جينة احلمض النووي الريباســـي و  
 28Sf/28Srتنتج البادئتان . يف أنبوبني منفصلني تنفيذ املقايستني بالتزامن ، حبيث ميكنالبالزما النباتية مقايسة أطوار نفس

  زوج قاعدة. 600و 500أمبليكوناً يرتاوح حجمه بني 
 
 ملتســـــلســـــلاميكن اســـــتخدام أزواج بادئات أخرى أيضـــــاً من أجل التثبت من أهلية احلمض النووي املعني للتفاعل و  

 للبوليمرياز. 
 
  في الوقت الحقيقيالتفاعل المتسلسل للبوليميراز  3-2
 
ينة احلمض جلاملصـــــــممة  TaqManباســـــــتخدام مقايســـــــة  يف الوقت احلقيقيالتفاعل املتســـــــلســـــــل للبوليمرياز ذ ينفّ و  

 : Christensen et al. (2004)اليت استخدمها  28Sالنووي الريباسي 
 

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

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

 TaqMan :5′-FAM-TGA CGG GAC TCC GCA CAA GCG-BHQ-3′مسبار 
 
ــــة   ــــك االســــــــــــــتعــــان ــــدًال من ذل ــــوجيوز ب ــــدى يف الوقــــت احلقيقيالتفــــاعــــل املتســــــــــــــلســـــــــــــــــل للبوليمرياز ب  املــــذكور ل

Hodgetts et al. (2009)  23احلمض الريباسي النووي املصمم جلينة وS." 
 

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

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

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

JH-P  مسبار ( شاملةTaqMan :(5′-FAM-MGB-AAC TGA AAT ATC TAA GTA AC-BHQ-3′ 
 
 تســـــــلســـــــلللتفاعل امل 1 ×ميكرولرتاً من خليط املســـــــتحرة املائية الرئيســـــــي  25يتكون خليط التفاعل البالغة كميته و  

نانومرت،  FAM 100نانومرت، ومســــــــــــبار  300 عكســــــــــــيةنانومرت، وبادئة  300للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي، وبادئة أمامية 
 متسيخ مرحلةن التضخيم م أطوار عملية. تتألف العينات بنسختني لكل منهايتم اختبار  ميكرولرت. 2ومنوذج محض نووي 

 ثــانيــة 15 درجــة مئويــة ملــدة 95 حرارة عنــد درجــةدورة  40دقــائق تعقبهــا  3 درجــة مئويــة ملــدة 95 حرارة عنــد درجــة أوليــة
ى ســـبيل املثال لبتفاوت نوع اخلليط الرئيســـي املســـتخدم (فع أطوار التدوير . قد تتفاوتدقيقة واحدةدة درجة مئوية مل 60و

اخلالئط فيما تســــــــــــتوجب دقائق  10ملدة درجة مئوية  95 حرارة عند درجةمرياز لتفعيل البولي مرحلةً  تتطلب بعض اخلالئط
 دقيقتني). حتلـل نتـائج التفـاعـلدة درجـة مئويـة ملـ 50 عنـد درجـة حرارةيف البـدايـة  تعليق فرتة UDG جينـة على اليت حتتوي

 . ة املصّنعةالشرك اليت تتيحها األداةب رفقةاحلقيقي بواسطة الربجميات امليف الوقت  املتسلسل للبوليمرياز



اآلفات الخاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  تشخيصيالبروتوكول ال 12   

النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية   8-12   تشخيصيالبروتوكول ال

نانومرت  900بــــــ  Christensen et al. (2004)للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي لــــــ  تسلسلمقايسة التفاعل امل تستعنيو  
 ).Christensen et al., 2013نـــانومرت يف تقرير الحق ( 300يـــة وقـــد جرى حتـــديـــث الكميـــة إىل ســــــــــــــكالع ادئـــةمن البـــ

 . املذكورتني من كمييت البادئة العكسية ةميكن تنفيذ هذه املقايسة مع أي
 

 أنواع اختبار عرب  16Sســــــــــيالريبا النووي نة احلمضيف الوقت احلقيقي جلي املتســــــــــلســــــــــل للبوليمرياز التفاعلمت تقييم طريقة 
عشـــــر  حســـــاســـــية تفوقهأو التفاعل التقليدي املتداخل  حســـــاســـــيةبنفس  أ�ا تبّني ف ،جمموعة فرعية 18من  نباتيةالبالزما لل

ر حلقة لكشــــــف البالزما النباتية اختباوتبّني من . (Christensen et al., 2004) العائل-لبالزما النباتيةلوذلك تبعاً  مرات،
متشــاهبتني  Hodgetts et al. (2009)و Christensen et al. (2004)خمترباً أن مقايســيت  22شــارك فيه  ةر املثمر اشــجيف األ

 ..(EUPHRESCO FruitPhytoInterlab Group, 2011)من حيث احلساسية واخلصوصية 
 
اســــــتخدام مقايســــــة ب ،املتســــــلســــــل للبوليمرياز يف املســــــتخرجاتمن وجود محض نووي مؤهل للتفاعل  التثبت يتمّ و  

COX يف  ةالواردWeller et al. (2000) سيتوكروم:الكسيداز جينة أضخم ت يتال  
 

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

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

COX-P )مسبار TaqMan :(5′-FAM-TGC TTA CGC TGG ATG GAA TGC CCT-BHQ-3′ 
 
 Christensen et al. (2004)  لـ 18Sوبدًال من ذلك، ميكن استخدام مقايسة جينة احلمض النووي الريباسي  
 

  GAC TAC GTC CCT GCC CTT TG-3′-′5أمامية: بادئة 
 

 AAC ACT TCA CCG GAC CAT TCA-3′-′5: ةبادئة عكسي
 

 TaqMan :5′-FAM-ACA CAC CGC CCG TCG CTC C-BHQ-3′مسبار 
 
، 18S ســــياحلمض النووي الريبا مقايســــات جينةتلك اليت ختص و  COXطريقة اخلاصــــة بخالئط التفاعل  تتكونو  

قي حبيث ملقايســـة البالزما النباتية يف الوقت احلقي املعتمدة نفســـها ألطوارضـــمن ا جيري تدويرهاكما   ،املكونات نفســـها من
على مستويات لرقابة الداخلية اتنفيذ مقايسة  وزجيذلك،  عنوكبديل ميكن تنفيذ املقايستني بالتزامن يف أنبوبني منفصلني. 

وشـــريطة أن تكون   ،تلفةخمخمربة البالزما النباتية، يف حال كان املســـبار موســـوماً بصـــبغة  ةبوب نفســـه ملقايســـنمتعددة يف األ
 املســتوياتمن  كثريب لبالزما النباتية أقلا كمياتللحؤول دون أن تصــبح   يف أفضــل مســتوياهتا، واملســابركميات البادئات 

 . داخلي شاهدكاملرتفعة للحمض النووي النبايت املستخدم  
  



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

9 -12البروتوكول التشخيصي   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 الجزيئية اتختبار اال واهدش 3-3
 
مســــتوى التأكد تبعاً لنوع االختبار املســــتخدم و  –لكي تعترب نتيجة االختبار موثوقة، ينبغي تناول شــــواهد مناســــبة  

 ،لبوليمريازل بالنســـــــبة إىل التفاعل املتســـــــلســـــــلو خيم حلمض نواة اآلفة املســـــــتهدفة. لكل ســـــــلســـــــلة عزل وتضـــــــ –املطلوب 
شواهد احلد  ) هيتضخيم (بدون شاهد منوذجالداخلي والشاهد السليب لل شاهدالنووي والهد اإلجيايب للحمض فإن الشا

 . األدىن الواجب استخدامها
 

خباصة االسـتخراج)، و  ما عدا( ختبارطريقة اال كفاءة  هذا الشـاهد لرصـد اسـتخداميتم  .اةالشاهد اإليجابي لحمض النو 
 لجينوململضــخم امن نبتة مصــابة، أو احلمض النووي  املســتخرج النباتيةميكن اســتخدام احلمض النووي للبالزما . التضــخيم

 ).املتسلسل للبوليمرياز املستنسخ للتفاعل ج(مثل املنت عمصنّ  أو شاهد الكامل
 
دبري شــــــــؤون الرتكيب جينة لت ماجيف الوقت احلقيقي، ينبغي إدالتفاعل فيما خص التفاعل التقليدي و الداخلي.  شـــــــاهدال

 لالطالع على اســــــتخدامها 1-3القســــــم  انظر( 28Sمثل جينة احلمض النووي الريباســــــي الشــــــاملة حقيقية النواة  ،الوراثي
يف التفاعل يف الوقت  لالطالع على اســــــــــــــتخدامها 302القســــــــــــــم  انظر( COXيف التفاعل التقليدي املتداخل) أو جينة 

شــــل اســــتخراج ف نامجة عنللتفاعل ال كاذبةنتائج ســــلبية   ورود من أجل القضــــاء على احتمال ،الربوتوكول ضــــمناحلقيقي) 
 احلمض من النواة أو فساد هذا األخري أو وجود كوابح للتفاعل. 

 
 ،الوقت احلقيقي وللتفاعل يفاهد ضــرورياً للتفاعل التقليدي يعترب هذا الشــشاهد التضخيم السلبي (ال شاهد نموذج). 

ملتسلسل ا التلوث خالل إعداد خليط التفاعل. أما املاء املالئم للتفاعل نامجة عن عاد أية نتائج إجيابية كاذبةمن أجل استب
 فيضاف يف مرحلة التضخيم.  ،خدم إلعداد خليط التفاعلالذي است للبوليمرياز

 
 يتنيودة كافجبو  ةاة البالزما النباتية متاح بكميد من أن محض نو للتأكّ  هذا الشاهد يستخدم-اإليجابي االستخراج شاهد

جة العوائل يتم استخراج احلمض النووي للبالزما النباتية من أنس. مرضاتاملكشف   لضمانو  للبوليمرياز املتسلسلللتفاعل 
 املصابة أو من النسيج النبايت السليم الذي قد لدغته البالزما النباتية. 

 
 ،ة أنســــــــجة األوراق النباتية املســــــــتخدمة لكل نبتةشــــــــر كميّ حوايل عُ أن تضــــــــاهي كمية الشــــــــاهد اإلجيايب ل ينبغيو  

 العينات، فيجب تعديل كمية الشــــــــواهد اإلجيابية مبوجب ذلك اســــــــتكثاروإذا ما مت  من أجل اســــــــتخراج احلمض النووي.
ملغ من األوراق النباتية  2ملغ الســــــــــــــتخراج احلمض النووي، و 20تل من عينات يبلغ وزن الواحدة منها شــــــــــــــر كُ مثًال عَ (

و ختفيض أ فيجب تكرار االختبار ،الشاهد اإلجيايب يتم كشفالنباتية السليمة). وإذا مل  ملغ من األنسجة 198 + بةاملصا
  .إىل أن يتحقق كشٌف ميكن التعويل عليه ستكثارمعدل اال

 
 لناجماجتنب انتقال التلوث جراء الرذاذ من أجل للبوليمرياز، جيب اختاذ احليطة  التفاعل املتســـــــــــــلســـــــــــــلمن أجل و  

يصبح ذلك ل حبيث لسَ سينبغي للشاهد اإلجيايب املستخدم يف املخترب أن يُ و . ةابيجياإلجيايب أو عن العينات اإل عن الشاهد
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حيح. اليت مت احلصول عليها من أمبليكونات التفاعل ذات احلجم الص تسلسالتمقارنته بسهولة مع اللل التسلسل جاهزاً 
يكونات التفاعل لببأم تقارن بدورها أن سلسل معروف ميكنتعة ذات شواهد إجيابية مصنّ  تكوينميكن  ،ذلك وكبديل عن

 ذات احلجم املناسب. 
 

 ادلاســـتخراج محض النوى و/أو التفاعل املتبالتلوث خالل  شـــاهد لرصـــدهذا ال يســتعمل-لالســتخراجالســلبي  الشــاهد
 اجهســــــــــتخر اقد مت  ميكن أن حيتوي على محض نوىوجيوز للشــــــــــاهد أن يكون دارئ االســــــــــتخراج أو مع نســــــــــيج العائل. 

ية، يوصـــــى كبرية من العينات اإلجياب  . ويف حال توقع أعدادمن نســـــيج عائل غري مصـــــاب قد خضـــــع بالتايل إىل التضـــــخيم
 ها.اختبار بني العينات ليتم ستخراج سلبية لالبإدراج شواهد 

 
 للبوليميراز التفاعل المتسلسلنتائج تفسير  3-4
 
  التقليدي المتداخل للبوليميراز التفاعل المتسلسل 3-4-1
 
 فقط يف حال: موثوقاً بهيعترب التفاعل املتصل باملمرضات  
 

 املستهدف، باحلجم الصحيح  أمبليكوناً للممرضنتج الشاهد اإلجيايب أُ  -
 

جم للممرض املســـــتهدف، باحل يب وشـــــاهد التضـــــخيم الســـــليب أي أمبليكوناتلينتج شـــــاهد االســـــتخراج الســـــ مل -
 الصحيح 

 
يم (يف حال الشــــاهد الســــل تســــتهدف احلمض النووي للنبتة، فعلى كل من الداخلية اليت دأما بالنســــبة إىل الشــــواه 

 نتج أمبليكوناً باحلجم املتوقع. ويف حال عجزت العيناتاالختبار أن ياســــــــــــــتخدامه) والشــــــــــــــاهد اإلجيايب وكل من عينات 
بادئات الشــــاهد الداخلي فهذا قد يعين مثالً أن اســــتخراج احلمض النووي قد فشــــل، أو أّن محض عن التضــــخم بواســــطة 

 احلمض النووي أو أن تكبح التفاعل أو أن مثة مركبات يف احلمض النووي املســــــــــــــتخرج النواة مل يدرج يف خليط التفاعل
 قد فسد. 

 
 بالزماديد هوية المن أجل حتو  باحلجم الصـــــــــــــحيح. أمبليكوناً  ذا ما أنتجإ وتعترب نتيجة اختبار العينة احملددة إجيابية 

مثة مقايســـات ). ويف بعض احلاالت 5-3 قســـمال انظر( لة األمبليكونلسَـــ ودة يف عينات إجيابية، فال بد من سَـــ وجامل النباتية
 متاحة للتفاعل أكثر حتديداً. 

 
 في الوقت الحقيقي للبوليميراز التفاعل المتسلسل 3-4-2
 
ا للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي ما إذا كانت العينة إجيابية أو ســــــلبية فيما خص إصــــــابته التفاعل املتســــــلســــــلحيدد  

من أجل  من أجل حتديد هوية البالزما النباتية املوجودة يف العينات اإلجيابية، ينبغي تنفيذ تفاعل تقليديبالبالزما النباتية. 
زوج البادئات  ناجتة عنال 16Sزوج قاعدة من جينة احلمض النووي الريباســــــــــــــي  1250احلصــــــــــــــول على طول ال يقل عن 
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R16F2n/R16R2 ) البالزما النباتية، قد جيوز  بدًال من ذلك، ولبعض أنواعو ). 5-3القسم  انظرمن أجل حتليل السلسلة
 16SrX (Torres et al., 2005)التفاح) (انتشــــار  دام مقايســــات حمددة للتفاعل يف الوقت احلقيقي مثًال، جمموعةخاســــت

  .(Pelletier et al., 2009)االصفرار الذهيب و 
 
 تحليل التسلسل 3-5
 
. ي للبوليمريازلتفاعل التســـلســـلل اســـتنســـاخإىل عامل أوالً  نقلهابالتفاعل إما مباشـــرة وإما منتجات  لةلســـَ تنبغي ســـَ  

يف املركز  ةاملتوفر  BLASTN"أداة البحث عن االصــــطفاف احمللي األســــاســــي"  باســــتعمال وميكن حتليل بيانات التســــلســــل
 )National Center for Biotechnology Information( احلـــــــيـــــــويـــــــة الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــاالـــــــوطـــــــين ملـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 

)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/( . يف املائة مع أقرب  97.5تتشـــــابه بنســـــبة  البالزما النباتية تســـــلســـــلوإذا كانت هوية
نة احلمض النووي جيب ســـــــلســـــــلة كامل جي" اجلديدة. ويف هذه احلالة، حةشـــــــَّ ر امل البالزما النباتيةأنواع " من قريباهتا، فتعترب

املباعدة  secYينوم مثل منطقة منطقة منفصــــلة من اجل أن تســــلســــلل تطور الســــاللة. ومن احملبذ وأداء حتلي 16Sالريباســــي 
 . tufأو جينات الربوتني الريباسي أو جينة  16S/23Sللحمض الريباسي النووي 

 
 السجالت -4
 
بروتوكوالت تشـــــــخيص اآلفات ( 27حتفاظ بالســـــــجالت واألدلة بالطريقة املوصـــــــوفة يف املعيار الدويل رقم الجيب ا 

 ). اخلاضعة للوائح
 
 متثال،حاالت عدم اال أخرى بنتائج التشــــــــــــــخيص، ال ســــــــــــــيما تتأثر فيها أطراف متعاقدةويف احلاالت اليت قد  

ية التالية ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة واملواد اإلضافللمرة األوىل،  البالزما النباتية يف منطقة ما يسّجل وجودوحيث 
 لسنة واحدة على األقل على حنو يضمن االقتفاء:

 

ف أو جتف أو جتفف بواســطة التجميد، حتت الصــفر درجة مئوية 80 حرارة عند درجةجممدة  األصــليةحتفظ العينة  -
 درجات مئوية. أربع حرارة عند درجةعلى كلوريد الكالسيوم وحتفظ 

 حتت الصــــــــــــــفر درجة مئوية 20 حرارة عند درجةوإذا كان األمر مناســــــــــــــباً، تبقى مســــــــــــــتخرجات احلمض النووي  -
 عند درجةحفظ فت اليت جرى تبقيعها على أغشــــــــية،أما املســــــــتخرجات النباتية . درجة مئوية حتت الصــــــــفر 80أو 

 حرارة البيئة احمليطة.
 درجة 80درجة حتت الصـــــــــفر أو  20 حرارة عند درجة، جيب حفظ منتجات تضـــــــــخيم التفاعل لدى االقتضـــــــــاء -

 الصفر.  حتت
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 إضافية معلوماتلحصول على ل جهات االتصال -5
 
 :ميكن احلصول على معلومات إضافية بشأن هذا الربوتوكول على العناوين التالية 
 

Plant Health and Environment Laboratory, Ministry for Primary Industries, PO Box 2095, Auckland 
1140, New Zealand (Lia W. Liefting; e-mail: lia.liefting@mpi.govt.nz; tel.: +64 9 9095726; fax: 
+64 9 9095739).  

Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, Victoria, AgriBio, 5 Ring 
Road, Bundoora, VIC 3083, Australia (Fiona Constable; e-mail: 
fiona.constable@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7326; fax: + 61 3 9032 7604).  

Department of Territory and Sustainability, Av. Diagonal 525, 08029 Barcelona, Spain (Ester Torres; 
e-mail: ester.torres@gencat.net).  

Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute for Plant Protection and Fruit 
Crops, Schwabenheimer Str. 101, D-69221 Dossenheim, Germany (Wilhelm Jelkmann; e-mail: 
wilhelm.jelkmann@jki.bund.de).  

 
ميكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول تشـــخيصـــي من قبل املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمية و  

بــاتــات من خالل أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة الن ،ألجهزة الفرعيــة هليئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــةلوقــايــة النبــاتــات أو ا
(ippc@fao.org) املعين بربوتوكوالت التشخيص. فينه بدورها إىل الفريق اللياليت حت 

 
 والشكر التقدير -6
 
(خمترب الصــــحة النباتية والبيئة، وزارة الصــــناعات  L.W. Liefting يربوتوكول التشــــخيصــــالعّد املســــودة األوىل هلذا أَ  

 معهـــد البحوث (قســــــــــــــم تفـــاعالت ممرضــــــــــــــــات النبـــات، P. Jones القســــــــــــــم الســــــــــــــــابق)، و انظراألوليـــة، نيوزيلنـــدا) (
Rothamsted Researchو ،(اململكة املتحدة ، F. Constable ،قسم التنمية االقتصـادية والعمل والنقل واملوارد)وريا،فيكت 

القســـم الســـابق))،  انظر(قســـم األراضـــي واالســـتدامة، برشـــلونة، إســـبانيا ( E. Torres القســـم الســـابق))، و انظر( أســـرتاليا
لبيولوجية للزراعة واحلراجة، معهد وقاية النباتات وحماصــــــــــــــيل الفاكهة، أملانيا) (املركز االحتادي للبحوث ا W. Jelkmannو
 ، هولندا). Wageningen(شعبة وقاية النباتات، قسم التشخيصات،  J. Verhoevenالقسم السابق)) و انظر(
 
  المراجع -7
 
بوابة املعايري الدولية لتدابري الصـــحة النباتية. واملعايري الدولية متاحة على ال إحاالت مرجعية إىلامللحق  يتضـــمن هذا 

 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/coreالدولية للصحة النباتية على العنوان: 
 

Ahrens, U. & Seemüller, E. 1992. Detection of DNA of plant pathogenic mycoplasma-like organisms 
by a polymerase chain reaction that amplifies a sequence of the 16S rRNA gene. Phytopathology, 
82: 828–832.  

mailto:lia.liefting@mpi.govt.nz
mailto:fiona.constable@ecodev.vic.gov.au
mailto:ester.torres@gencat.net
mailto:wilhelm.jelkmann@jki.bund.de
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 مراحل النشر
 

 هذه الفقرة جزءاً رمسياً من املعيار ال تعترب

 .)018-2004( البالزما النباتيةوضوع: الفريوسات و امل بإضافة جلنة املعايري قامت 11-2004
 املوضوع. ةئة تدابري الصحة النباتييهل الدورة األوىل أضافت 004-2006

 مشاورة اخلرباء. 04-2013

 .املعين بربوتوكوالت التشخيصالفريق الفين على اجتماع سودة املعرضت  06-2013
 ).eSC_May_07_2014مشاورة األعضاء (على  على عرض املسودة جلنة املعايريوافقت  05-2014
 مشاورة األعضاء. 07-2014
 .(eTPDP_May_01_2015) هاللموافقة على اعتمادإىل جلنة املعايري  رفع املسودةعلى  الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص وافق 03-2015
 ).eSC_Nov_04_2015( فرتة اإلخطار لربوتوكول التشخيصعلى موافقة جلنة املعايري  06-2015

 .فرتة اإلخطار لربوتوكول التشخيص 08-2015
 .اعرتاض رمسي تلقي 08-2015
 نرتنت إلا عربالفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص اجتماع  09-2015
 .(eTPDP_Oct_03_2015) بتحليل االعرتاض الرمسي وتنقيحهالفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص  قيام 10-2015
 .(eSC_Nov_10_2015)عرتاض الرمسي الالرد على ا تأييدو  يتشخيصالربوتوكول لفرتة اإلخطار لعلى جلنة املعايري  موافقة 11-2015
 ورود اعرتاضات رمسية)  ئة تدابري الصحة النباتية (مع عدميبالنيابة عن ه تشخيصالربوتوكول لجلنة املعايري  اعتمدت 01-2016

  ). روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.2016( البالزما النباتية. 12الملحق  - 27 رقم المعيار الدولي
 . 2016-04تاريخ آخر حتديث ملراحل النشر 

 
 


	1- معلومات عن الآفة
	2- معلومات تصنيفية
	3- الكشف وتحديد الهوية
	3-1 التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل
	3-2 التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي
	3-3 شواهد الاختبارات الجزيئية
	3-4 تفسير نتائج التفاعل المتسلسل للبوليميراز
	3-4-1 التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل
	3-4-2 التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي
	3-5 تحليل التسلسل

	5- جهات الاتصال للحصول على معلومات إضافية
	7- المراجع

