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 -1معلومات عن اآلفة
كان  )1967( Doi et al.أول مكتشفي الفيتوبالزما خالل بحثثهم عثن العامثل المسثبال الرثفرار
النجمية .وقد س ّميت تلك الكائنثات وحيثد الخليّثة ،بأشثبا المفوثورات بسثبال تشثابهها المورفولثوجي
بثثثثالمفوورات الحيوانيثثثثة وبسثثثثبال شثثثثد تأ ّرهثثثثا بالمضثثثثا ّات الحيويثثثثة مثثثثن نثثثثو تتراسثثثثيكلين
) .(Ishiie et al., 1967وتعتبر أنوا الفيتوبالزما من الممرضات النباتية اإلجبارية البدائية النوى التي
تخلو من الجدران الخلوية ،وهي متعد األشكال ويتراوح متوسث قورهثا بثين  200و 800نثانومتر.
وهثي تعثثيف فثي الخاليثثا البرباليثثة للحثثاء عوائلهثثا النباتيثثة .وتمتثثاز الفيتوبالزمثثا بجينومثثات يتثثراوح
حجمها من حوالي  550إلى  1 500كيلو قاعد -وهي نسبيّا جينومات ربير مقارنثة ببثدائيات النثوى
األخرى  -وهي تفتقر إلى عد وظثائف للتصثنيع الحيثوي (Marcone et al., 1999؛ Davis et al., 2005؛
Bai et al., 2006؛ .)Oshima et al., 2013
ترتب أنوا الفيتوبالزما بمجموعة مختلفة مثن األعثراض ضثمن فائفثة منوعثة مثن العوائثل
النباتيثة ) .(Lee et al., 2000وتثرتب اإلرثابة بالفيتوبالزمثا بثأعراض نموذجيثة تشثمل المصثوح (أي
تور (نمو األجزاء الزهرية علثى
نمو أزهار خضراء اللون وفقدان األرباغ الوبيعية للزهر )؛ وال ّ
تكثون بثراعم فرعيثة أو إبويثة) وأي انتشثار خخثر ريثر فبيعثي
هيئة أوراق)؛ و"مكنسة السثاحر " ( ّ
ّ
للبراعم والجذور ،وارفرار األوراق أو احمرارها أو أي تبير خخر في لونها؛ وتقلص حجم الورقة
والثمر ؛ ونخر اللحثاء؛ والتثدهور العثام والتقثزم ( ،(Davis and Sinclair, 1998وتعتبثر بعثا األنثوا
النباتية أنها تتحمثل أو تقثاوم اإلرثابة بالفيتوبالزمثا؛ وعنثد إرثابة تلثك النباتثات باآلفثة قثد ال تظهثر
عليها أي أعراض أو قد تظهر عليها أعراض ففيفة (.)Lee et al., 2000
وقدّر  (2002( Seemüller et al.أن هناك حوالي  1 000نو نباتي يصاب بالفيتوبالزمثا ،وتعتبثر
معظم عوائله النباتية من نائيات الفلقة .وقد اكتشف عد أقثل مثن أنثوا الفيتوبالزمثا لثدى وحيثدات
الفلقثثة ،ورالبيثثة مثثا تنتمثثي مثثثل هثثذ العوائثثل إلثثى فصثثيلتي النخيليثثات والنجيليثثات Seemüller et al.
).)2002
وتوجثثد أنثثوا الفيتوبالزمثثا علثثى مسثثتوى العثثالم ككثثل .ويعتمثثد االنتشثثار الجبرافثثي ألمثثراض
الفيتوبالزما وتأ يرها على نواق عوائلها وكذلك على وجو الحشرات الناقلة وسلوكها البذائي .فإن
بعا أنوا الفيتوبالزما يتسم بنواق واسع للنباتات العائلة وبالناقالت متعد العوائل ،ولهذا تمتثاز
بوسع انتشارها .و مة أنوا أخرى من الفيتوبالزما التي لها نوثاق محثدو مثن العوائثل والحشثرات
الناقلثثة ذات عوائثثل محثثدو أو أحا يثثة ،األمثثر الثثذي يح ثدّ مثثن انتشثثارها الجبرافثثي .لالفثثال علثثى
االنتشار الجبرافي للمجموعات التصنيفيّة ألنوا الفيتوبالزما انظر ).Foissac and Wilson (2010
المتعثر الوفيلثي،
ويمكن للفيتوبالزما أن تنتقل بواسوة الحشثرات الناقلثة ،ونبثات الحثامول
ّ
والتوعيم ،كما يمكن انتشارها عن فريق الت ّكا ر الخضثري لججثزاء المصثابة مثن النبتثة .وتقتصثر
الحشرات الناقلة للفيتوبالزما ،والمسؤولة عن نسبة كبيثر مثن انتشثارها الوبيعثي ،علثى النوافثات
الورقية والنوافات النباتية والبسيال (نصفيات األجنحثة ،عنقيثات الخرفثوم) التثي تتبثذى كلهثا مثن
اللحاء ،وتنقل الممرضات بإمعان .ووضع ) Weintraub and Beanland (2006قائمة بأكثر من  90نوعثا
يعثثرع عنثثه أنثثه ناقثثل يمكثثن لبعضثثه نقثثل أكثثثر مثثن بالزمثثا نباتيثثة واحثثد  .و مثثة فثثرق أخثثرى لنقثثل
الفيتوبالزم ثا تشثثمل االنتقثثال بواسثثوة نبثثات الحثثامول المتعث ّثر الوفيلثثي والتوعثثيم .وتعتبثثر نباتثثات
الحثامول (مثن نثو  )Cuscuta and Cassytha spp.ففيليثات للكثروم تمثدّ أوعيثة اتصثال بعوائلهثا مثن
خالل مراشف .وعندما يقام جسثر بثين نبثات سثليم وخخثر مصثاب بالفيتوبالزمثا ،تنتقثل الفيتوبالزمثا
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إلى النبثات السثليم عبثر قنثوات اللحثاء الناقلثة .ويمكثن نقثل اآلفثة بثالتوعيم واإلكثثار الثدقيق للنباتثات
ضمن زراعة األنسجة ،لحفظ الفيتوبالزما ألرراض مرجعية ( ،IPWGبدون تاريخ).
يمكثثن االفثثال علثثى مزيثثد مثثن المعلومثثات حثثول الفيتوبالزمثثا ،بمثثا فثثي ذلثثك رثثور تظهثثر
األعثثراض المرض ثيّة وقائمثثة بالحشثثرات الناقلثثة وقاعثثد بيانثثات عثثن تصثثنيف الفيتوبالزمثثا ،علثثى
الموقعين اإللكترونيين التاليين:
COST Action FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems

(اإل ار المتكاملثثثثثثثثثة ألوبئثثثثثثثثثة الفيتوبالزمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي أنظمثثثثثثثثثة المحارثثثثثثثثثيل المختلفثثثثثثثثثة)
) (http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org/ومركثثثثثثثثثثثثثثثثز مثثثثثثثثثثثثثثثثوار الفيتوبالزمثثثثثثثثثثثثثثثثا
)(http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html

 -2معلومات تصنيفية
االسم:

الفيتوبالزما (البالزما النباتية)

المرادفات:

كائنات مشابهة للمفوورات ) ،(MLOمفوورات

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

،Acholeplasmatales

قام فريق العملي المعني بالفيتوبالزما/الوفيليثات الحلزونيثة ومجموعثة تصثنيف الفيتوبالزمثا
لدى برنامج البحوث الدولي المعني بالعلوم المقارنة للمفوورات ) ،(IRPCMبوضع خووف توجيهية
لورثف أنثوا " الفيتوبالزمثا المرشثحة" " "Candidatus (Ca.) Phytoplasmaويعتمثد تحديثد أنثوا "
الفيتوبالزما المرشثحة" " "Ca. Phytoplasmaعلثى تسلسثالت جينثة الحمثا النثووي الريباسثي ،16S
فضال عن موارفاته البيولوجية .وتكون الفيتوبالزما عموما ضمن النو الواحثد متوابقثة بنسثبة ≥
 97.5في المائة على ≥  1 200نوكليوتيد مثن جينثة الحمثا النثووي الريباسثي  .16Sوعنثدما تتضثمن
أنوا الفيتوبالزما المرشحة خصثائص بيولوجيثة مختلفثة (نثاقالت ونباتثات عائلثة) ،يمكثن تمييزهثا
تصثثنيفيا وفق ثا لقواعثثد محثثد ور ت فثثي ) .IRPCM (2004وتثثم نشثثر ورثثف أنثثوا "الفيتوبالزمثثا
المرشثحة" فثي مجلثة  International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiologyواعتبثارا
من مارس/خذار  2015ورف  37نوعا من "الفيتوبالزما المرشحة".

 -3الكشف وتحديد الهوية
تعتبر تقنيات التفاعل المتسلسثل للبثوليميراز ،الوريقثة المختثار لكشثف الفيتوبالزمثا .ويعتمثد
نجاح الكشف الجزيئي للبالزما النباتية علثى أخثذ العينثات مثن األنسثجة النباتيثة بالوريقثة المناسثبة،
وعلثثى الوثثرق المو وقثثة السثثتخرا حمثثا النثثوا (Palmano, 2001؛  .)Firrao et al., 2007ويمكثثن
ألنثثوا الفيتوبالزمثثا أن تكثثون ّ
موزعثثة بشثثكل ريثثر متجثثانت وبمسثثتوى متفثثاوت علثثى امتثثدا النبتثثة
وبخارثثة فثثي العوائثثل الخشثثبيّة ،ويعتبثثر النسثثيج الثثذي تظهثثر عليثثه أعثثراض اإلرثثابة مثاليّثا لكشثثف
وجثثو الفيتوبالزمثثا (Constable et al., 2003؛ Garcia-Chapa et al., 2003؛ Christensen et al., 2004؛
 .)Necas and Krska, 2006ويمكن أن تصاب بعا النباتات العائلة بعدوى عديمة األعراض ،وإذا ما
تم االشتبا بها فمن المهم أخذ العينات بشكل واع من مختلف أنسجة النبتة.
وتؤ ر كمية الفيتوبالزما الموجو لدى النبات العائثل فثي مو وقيثة اختبثار التفاعثل المتسلسثل
للبثثوليميراز ) .(Marzachì, 2004ويمكثثن لكميثثة الفيتوبالزمثثا أن تتثثأ ر بسثثاللتها أو أنواعهثثا وبثثأنوا
النبات ثات العائل ثة وبتوقيثثت اإلرثثابة والظثثروع المناخيثثة .ويعتبثثر توقيثثت أخثثذ عينثثات مثثن أنسثثجة
النباتثثات هامثا علثثى اعتبثثار أن تموضثثع الفيتوبالزمثثا وكميتهثثا فثثي النبثثات قثثابالن للتثثأ ر بثثالتبييرات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الموسثمية (Seemüller et al., 1984؛ Jarausch et al., 1999؛ Berges et al., 2000؛ Constable et al., 2003؛
Garcia-Chapa et al., 2003؛ .)Prezelj et al., 2012
وتعتبر األوراق النباتية التي تظهر عليهثا أعثراض اإلرثابة ،أفضثل مصثا ر للعينثات بهثدع
تشخيص رالبيّثة أمثراض الفيتوبالزمثا .تتموضثع الفيتوبالزمثا فثي الخاليثا البرباليثة للحثاء النباتثات
المصابة ،ولثذا كثيثرا مثا تثتم االسثتعانة بمعثاليق األوراق أو العثروق الوسثوى أو السثوق أو القشثر
الداخليثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثل اسثثثثثثثثثثتخرا الحمثثثثثثثثثثا النثثثثثثثثثثووي ،وفثثثثثثثثثثي بعثثثثثثثثثثا الحثثثثثثثثثثاالت
(مثثثل المثثرض  xالنثثاجم عثثن الفيتوبالزمثثا) ،فثثإن سثثويقات الثمثثار تحتثثوي علثثى أعلثثى كميثثة مثثن
الفيتوبالزمثثا ) .(Kirkpatrick, 1991وررثثم أنثثه يجثثوز أيضثثا كشثثف الفيتوبالزمثثا فثثي جثثذور األشثثجار
ضل عموما كشف الفيتوبالزما في نهاية فصل الصيف .ويمكثن حفثظ
الساكنة وأجزاء من لحائها ،يف ّ
العينات النباتيثة التثي يثتم جمعهثا عنثد رجثة حثرار  20رجثة مئويثة تحثت الصثفر ألكثثر مثن سثتة
أشهر قبل إجراء االختبار .ويمكثن تخزينهثا لفتثر أفثول عنثد رجثة حثرار  80رجثة مئويثة تحثت
الصفر أو يمكن تجفيفها بواسوة التجميد أو تجفيفها بكلوريد الكلسيوم وتخزينهثا عنثد رجثة حثرار
 4رجات مئوية.
وأفيد عن فرق متنوعة الستخرا األحماض مثن النثوى بهثدع كشثف الفيتوبالزمثا بواسثوة
التفاعل المتسلسل للبثوليميراز .وهنثاك عثد مثن الوثرق التثي تسثتعين بمرحلثة للت ّخصثيال مثن أجثل
تركيثز الفيتوبالزمثا قبثل اسثتخرا حمثا النثوى (Kirkpatrick et al., 1987؛ Ahrens and Seemüller,
1992؛  .)Prince et al., 1993ويمكن لهثذ الت ّقنيثات أن تكثون مفيثد فثي حثال العوائثل التثي توجثد فيهثا
الفيتوبالزما بكميات متدنية ،مثل النباتات الخشبية المعمر  ،أو في حال العوائل "الصثعبة" التثي قثد
تستخر  ،باالقتران مع استخرا حمثا النثوى ،مسثتويات مرتفعثة مثن المركبثات مثثل السثكريات
المتعد والبثولي فينثول القثا ر علثى كثبح التفاعثل المتسلسثل للبثوليميراز .ويثتم فثي بعثا الوثرق
المبسوة ،فحن األنسجة النباتية مباشر في ارئ متحلل متثوفر تجاريثا ،أو فثي محلثول ارئ قثائم
على بروميد تريميثيالمونيوم سيتيل .ويتم استخدام  2في المائة مثن بروميثد تريميثيالمونيثوم سثيتيل
( بثثت ّ
أن المحلثثول بنسثثبة  3فثثي المائثثة أكثثثر مو وقيثثة فثثي حثثال كرمثثة العنثثال) (Daire et al., 1997؛
 .)Angelini et al., 2001ويتم بعد ذلك استخرا الحما النووي مباشر من الحاللة باستعمال أعمثد
وران السثثيليكا المتثثوفر تجاريثثا (Green et al., 1999؛  )Palmano, 2001أو الخثثرزات المبنافيسثثية
) (Mehle et al., 2013أو باسثتعمال مثذيبات عضثوية (Daire et al., 1997؛  .)Zhang et al., 1998تنفّثذ
الوريقة التي تستعين بثالخرزات المبنافيسثية بواسثوة جهثاز خلثي السثتخرا حمثا النثوى (مثثال
 KingFisherمثثثن  .)1Thermo Scientificوإن رالبيّثثثة فثثثرق االسثثثتخرا مثبتثثثة الصثثثالحية بالكامثثثل
منوعة مثن العوائثل النباتيثة .ويثتم اختيثار الوريقثة تبعثا للعائثل قيثد االختبثار ومثدى تثوفر
لمجموعة ّ
المرافق والتجهيزات .وقد يكون مثن العملثي توبيثق فريقثة تتضث ّمن مرحلثة لتخصثيال الفيتوبالزمثا
سثثثوة للعوائثثثل العشثثثبيّة .ومثثثن المهثثثم ،إلجثثثراء
للعوائثثثل الخشثثثبية المع ّمثثثر  ،فيمثثثا توبثثثق فريقثثثة مب ّ
التشخيصات الروتينية ،إ بات رالحية فريقة استخرا العائل المحد لضمان المو وقية.
تم تصميم عد من با ئات التفاعثل المتسلسثل للبثوليميراز الشثاملة التثي تسثمح بتضثخيم جينثة
الحما النووي الريباسي  16Sألية فيتوبالزما معروفة .البا ئتان األكثثر شثيوعا همثا Deng ( P1/P7
and Hiruki, 1991؛  )Schneider et al., 1995وزو البثثثوا ئ Lee et al., 1993( R16F2n/R16R2؛
 )Gundersen and Lee, 1996اللتثان يمكثن اسثتخدامهما فثي بروتوكثول التفاعثل المتسلسثل للبثوليميراز
المتثثداخل .ويقثثوم زو البثثوا ئ  P1/P7بتضثثخيم أحثثد منتجثثات التفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز الثثذي
 1في هذا بروتوكول التشخيص جرى ورف الورق (بما فيها اإلشار إلثى األسثماء التجاريثة) بحسثال مثا هثي منشثور  ،إذ أنهثا تحثد
المسثثتوى األرثثلي للحساسثثية أو التخصثثص و/أو قابليثثة النسثثخ الثثذي تثثم بلورثثه .إن اسثثتخدام أسثثماء الكواشثثف أو المثثوا الكيميائيثثة أو
التجهيزات في بروتوكوالت التشخيص هذ ال ينووي على تأييدها من أجل استثناء أخثرى قثد تكثون مناسثبة هثي أيضثا .ويجثوز تعثديل
اإلجراءات المخبرية الوار في البروتوكوالت لكي تتواءم مع معايير المختبرات الفر ية ،شريوة المصا قة عليها بالشكل المناسال.
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يحتثثوي علثثى جينثثة الحمثثا النثثووي الريباسثثي  16Sكاملثثة ،فضثثال عثثن المنوقثثة المباعثثد
للحما النووي الريباسي .أفيد ّ
أن حساسية التفاعل المتسلسثل للبثوليميراز اآلنثي تفثوق أو تضثاهي
حساسية التفاعل المتداخل وذلك بحسثال الفيتوبالزمثا -العائثل ) (Christensen et al., 2004كمثا أن هثذا
التفاعل أكثر قابلية للتحليل ذي اإلنتاجية العالية إذ ال اعي للمعالجة بعد المضاعفة .ويعتبر التفاعل
صصثا كثذلك وينوثوي علثى احتمثال
المتسلسل للبوليميراز اآلني باستخدام مسثابر  TaqManأكثثر تخ ّ
أقثثل النتقثثال التلثثوث بثثين األ وات والعينثثات لثثدى التفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز التقليثثدي وال سثثيما
التفاعل المتداخل .يمكن ورو نتائج إيجابية كاذبة مع أنوا البكتيريا القريبة جثدا مثن الفيتوبالزمثا،
في مقايسات التفاعل المتسلسثل للبثوليميراز التثي يورثي بهثا هثذا البروتوكثول – وهثذ مسثاومة ال
رنثى عنهثا مثن أجثل تنفيثذ مقايسثة شثاملة (Fránová, 2011؛  .)Pilotti et al., 2014ومثن الممكثن تنفيثذ
مقايسثثات أكثثثر تخصصثثا للتفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز ،أو فثثي حثثال كانثثت النتيجثثة حرجثثة (مثثثل
عينثثات الحجثثر الصثثحي مثثا بعثثد الثثدخول ،والسثثجل الجديثثد للعوائثثل ،والتوزيعثثات الجديثثد ) ،تنببثثي
سلسلة منتج التفاعل التقليدي.
16S/23S

وفضال عن تضخيم جينة الحما النووي الريباسي  ،16Sاستخدمت فرق التفاعل المتسلسثل
للبوليميراز أيضا لتضخيم منافق الجينوم األخرى بقصد كشف الفيتوبالزما وتصنيفها ،بما في ذلك
جينثثات البثثروتين الريباسثثي (Lim and Sears, 1992؛ Jomantiene et al., 1998؛ Lee et al., 1998؛
 .)Martini et al., 2007ويمكن لهذ البثوا ئ أن تكثون مفيثد عنثدما تثدعو الحاجثة إلثى منوقثة مسثتقلة
انية لجينوم الفيتوبالزما.
وقد تحتوي العينات على مر ّكبات كفيلة بكبح التفاعل المتسلسل للبوليميراز وذلك تبعا ألنوا
العوائثثل ونثثو األنسثثجة وسثثنّها .وعلثثى ذلثثك ،فمثثن المهثثم التحقثثق مثثن كفثثاء التفاعثثل المتسلسثثل
للبوليميراز لمستخرجات الحما النووي باسثتعمال بثوا ئ الشثاهد الثداخلي التثي تضثخم جينثة مثن
النبتة العائلة .ويمكن تجاوز التثأ يرات الكابحثة للعائثل عبثر زيثا تنقيثة الحمثا النثووي باسثتخدام
عمو وران السيفاكريل أو عبر إضافة ألبومين المصل البقري ).(Kreader, 1996

 1-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل
إن با ئتي التفاعثل المتسلسثل للبثوليميراز المسثتخدمتين فثي هثذا االختبثار همثا
 )Hiruki, 1991و )Schneider et al., 1995( P7لتفاعل المرحلة األولى:
( P1أمامية):
( P7عكسية):

Deng and ( P1

5′-AAG AGT TTG ATC CTG GCT CAG GAT T-3′
5′-CGT CCT TCA TCG GCT CTT-3′

أمثثثا با ئتثثثا تفاعثثثل المرحلثثثة الثانيثثثة فهمثثثا
(:)Lee et al., 1993

 )Gundersen and Lee, 1996( R16F2nوR16R2

( R16F2nأمامية):

5′-GAA ACG ACT GCT AAG ACT GG-3′

( R16R2عكسية):

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

ويتكث ّثون خلثثي التفاعثثل البالبثثة كميتثثه  20ميكرولتثثرا مثثن ارئ بثثوليميراز الحمثثا النثثووي
للمستحر المائية ×  1الذي يحتوي كلوريد المبنيزيثوم  1.5ميليمثوالر بمقثدار  0.5ميكرومثوالر لكثل
با ئثثة ،ونكليوتيثثدات ال يثثة الفوسثثفات  200ميكرومثثوالر ،ووحثثد مثثن بثثوليميراز الحمثثا النثثووي
للمستحر المائيثة ونمثوذ حمثا نثووي  2ميكرولتثر .تتثألف أفثوار التضثخيم مثن مرحلثة تمسثيخ
أولية عند رجة حرار  94رجة مئوية لمد قيقتين ،تعقبها  40ور عنثد رجثة حثرار  94رجثة
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مئويثثثة لمثثثثد ال ثثثثين انيثثثثة و 53رجثثثثة مئويثثثثة (البا ئتثثثثان  )P1/P7أو  50رجثثثثة مئويثثثثة للبثثثثا ئتين
( )R16F2n/R16R2لمد ال ين انية و 72رجة مئوية لمد قيقثة واحثد  ،ومرحلثة تمديثد أخيثر عنثد
رجثثة حثثرار  72رجثثة مئويثثة لمثثد عشثثر قثثائق .أمثثا بالنسثثبة إلثثى التفاعثثل المتثثداخل ،فيسثثتخدم 1
ميكرولتر من منتجات تفاعل المرحلة األولى إمثا بشثكل ريثر مثذوب وإمثا مثذوب بنسثبة تصثل إلثى
 ،1:30كنموذ لتفاعل المرحلة الثانية .ومن م تحلل منتجثات التفاعثل بواسثوة الثرحالن الكهربثائي
الهالمي .وتنتج البا ئتان  R16F2n/R16R2تباعا أمبليكونا من  1 800زو قاعد  ،وأمبليكونا من 1250
زو قاعد .
ويتأكثثد وجثثو الحمثثا النثثووي المؤهثثل للتفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز فثثي المسثثتخرجات
باستخدام جينة الحما النووي الريباسي  28Sالشاملة حقيقية النوا لـ ).Werren et al. (1995
( 28Sfأمامي):

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

( 28Srعكسي):

5′-AAG AGC CGA CAT CGA AGG ATC-3′

وينووي الخلي المستخدم لمقايسة جينة الحما النووي الريباسي  28Sعلى المكونات نفسثها
ويثتم تثدوير ضثثمن نفثت أفثثوار مقايسثة الفيتوبالزمثثا ،بحيث يمكثثن تنفيثذ المقايسثثتين بثالتزامن فثثي
أنبوبين منفصلين .تنتج البا ئتان  28Sf/28Srأمبليكونا يتراوح حجمه بين  500و 600زو قاعد .
ويمكن استخدام أزوا با ئات أخرى أيضا من أجل التثبت من أهلية الحما النثووي المعثين
للتفاعل المتسلسل للبوليميراز.

 2-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز اآلني
وينفّذ التفاعل المتسلسل للبوليميراز اآلني باستخدام مقايسة  TaqManالمصممة لجينة الحمثا
النووي الريباسي  28Sالتي استخدمها :(2004) Christensen et al.
با ئة أمامية:

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

با ئة عكسية:

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

مسبار

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

ويجثثثوز بثثثدال مثثثن ذلثثثك االسثثثتعانة بالتفاعثثثل المتسلسثثثل للبثثثوليميراز اآلنثثثي المثثثذكور لثثثدى
) Hodgetts et al. (2009والمصمم لجينة الحما الريباسي النووي ".23S
( JH-F 1با ئة أمامية):

5′-GGT CTC CGA ATG GGA AAA CC-3′

 JH-Fكلية (با ئة أمامي):
( JH-Rبا ئة عكسية):

5′-ATT TCC GAA TGG GGC AAC C-3′

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

 JH-Pشاملة (مسبار :)TaqMan

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

ويتكون خلي التفاعل البالبة كميته  25ميكرولتثرا مثن خلثي المسثتحر المائيثة الرئيسثي ×
للتفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز اآلنثثي ،وبا ئثثة أماميثثة  300نثثانومتر ،وبا ئثثة عكسثثية  300نثثانومتر،
ومسبار  100 FAMنانومتر ،ونموذ حما نووي  2ميكرولتثر .يثتم اختبثار العينثات بنسثختين لكثل
منها .تتألف أفوار عملية التضخيم من مرحلة تمسيخ أولية عند رجة حرار  95رجة مئويثة لمثد
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 3قثثثثثثثثائق تعقبهثثثثثثثثا  40ور عنثثثثثثثثد رجثثثثثثثثة حثثثثثثثثرار  95رجثثثثثثثثة مئويثثثثثثثثة لمثثثثثثثثد  15انيثثثثثثثثة
و 60رجثثة مئويثثة لمثثد قيقثثة واحثثد  .قثثد تتفثثاوت أفثثوار التثثدوير بتفثثاوت نثثو الخلثثي الرئيسثثي
المستخدم (فعلى سبيل المثال تتولال بعا الخالئ مرحلة لتفعيل البوليميراز عند رجة حرار 95
رجة مئوية لمثد  10قثائق فيمثا تسثتوجال الخالئث التثي تحتثوي علثى جينثة  UDGفتثر تعليثق فثي
البداية عند رجة حرار  50رجة مئوية لمد قيقتين) .تحلثل نتثائج التفاعثل المتسلسثل للبثوليميراز
اآلني بواسوة البرمجيات المرفقة باأل ا التي تتيحها الشركة المصنّعة.
وتسثثتعين مقايسثثة التفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز اآلنثثي لثثـ ) Christensen et al. (2004بثثـ 900
نثثثانومتر مثثثن البا ئثثثة العكسثثثية وقثثثد جثثثرى تحثثثدي الكميثثثة إلثثثى  300نثثثانومتر فثثثي تقريثثثر الحثثثق
( .)Christensen et al., 2013يمكن تنفيذ هذ المقايسة مع أية من كميتي البا ئة العكسية المذكورتين.
تثثم تقيثثيم فريقثثة التفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز اآلنثثي لجينثثة الحمثثا النثثووي الريباسثثي  16Sعبثثر
اختبثثار أنثثوا للفيتوبالزمثثا مثثن  18مجموعثثة فرعيثثة ،فتب ثيّن أنهثثا بثثنفت حساسثثية التفاعثثل التقليثثدي
المتثثثثثثداخل أو تفوقثثثثثثه حساسثثثثثثية عشثثثثثثر مثثثثثثرات ،وذلثثثثثثك تبعثثثثثثا للبالزمثثثثثثا النباتيثثثثثثة-العائثثثثثثل
) .(Christensen et al., 2004وتبيّن من اختبار حلقثة لكشثف الفيتوبالزمثا فثي األشثجار المثمثر شثارك
فيثه  22مختبثرا أن مقايسثتي ) Christensen et al. (2004و) Hodgetts et al. (2009متشثابهتين مثن حيث
الحساسية والخصورية .(EUPHRESCO FruitPhytoInterlab Group, 2011).
ويت ّم التثبت من وجو حما نووي مؤهل للتفاعل المتسلسل للبثوليميراز فثي المسثتخرجات،
باستخدام مقايسة  COXالوار في ) Weller et al. (2000التي تضخم جينة أكسيداز السيتوكروم:
( COX-Fبا ئة أمامية):

5′-CGT CGC ATT CCA GAT TAT CCA-3′

( COX-Rبا ئة عكسية):

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

( COX-Pمسبار :)TaqMan

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

وبثثثثدال مثثثثن ذلثثثثك ،يمكثثثثن اسثثثثتخدام مقايسثثثثة جينثثثثة الحمثثثثا النثثثثووي الريباسثثثثي  18Sلثثثثـ
)Christensen et al. (2004

با ئة أمامية:

5′-GAC TAC GTC CCT GCC CTT TG-3′

با ئة عكسية:

5′-AAC ACT TCA CCG GAC CAT TCA-3′

مسبار

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

وتتكثثون خالئ ث التفاعثثل الخارثثة بوريقثثة  COXوتلثثك التثثي تخثثص مقايسثثات جينثثة الحمثثا
النووي الريباسي  ،18Sمثن المكونثات نفسثها ،كمثا يجثري تثدويرها ضثمن األفثوار نفسثها المعتمثد
لمقايسة الفيتوبالزما اآلني بحي يمكن تنفيذ المقايستين بالتزامن في أنبوبين منفصلين .وكبديل عثن
ذلثثك ،يجثثوز تنفيثثذ مقايسثثة الرقابثثة الداخليثثة علثثى مسثثتويات متعثثد فثثي األنبثثوب نفسثثه لمقايسثثة
الفيتوبالزمثثا ،فثثي حثثال كثثان المسثثبار موسثثوما بصثثببة مخبثثر مختلفثثة ،وشثثريوة أن تكثثون كميثثات
البا ئات والمسابر في أفضل مستوياتها ،للحؤول ون أن تصبح كميات الفيتوبالزما أقثل بكثيثر مثن
المستويات المرتفعة للحما النووي النباتي المستخدم كشاهد اخلي.

 3-3شواهد االختبارات الجزيئية
لكثثي تعتبثثر نتيجثثة االختبثثار مو وقثثة ،ينببثثي تنثثاول شثثواهد مناسثثبة – تبعثثا لنثثو االختبثثار
المسثثتخدم ومسثثتوى التأكثثد المولثثوب – لكثثل سلسثثلة عثثزل وتضثخيم لحمثثا نثثوا اآلفثثة المسثثتهدفة.
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وبالنسبة إلى التفاعل المتسلسل للبوليميراز ،فإن الشاهد اإليجابي للحما النووي والشاهد الثداخلي
والشاهد السلبي للتضخيم (بدون شاهد نموذ ) هي شواهد الحد األ نى الواجال استخدامها.
الشااهد اييجااابي لحمان النااواة .يثتم اسثثتخدام هثذا الشثثاهد لررثد كفثثاء فريقثة االختبثثار (مثا عثثدا
االستخرا ) ،وبخارة التضخيم .يمكن استخدام الحمثا النثووي للفيتوبالزمثا المسثتخر مثن نبتثة
مصابة ،أو الحما النووي المضخم للجينوم الكامل أو شاهد مصنّع (مثل المنتج المستنسخ للتفاعل
المتسلسل للبوليميراز).
الشاااهد الااداخلي .فيمثثا يخثثص التفاعثثل التقليثثدي والتفاعثثل اآلنثثي ،ينببثثي إ مثثا جينثثة لتثثدبير شثثؤون
التركيال الورا ي ،مثل جينة الحما النووي الريباسي الشاملة حقيقية النثوا ( 28Sانظثر القسثم 1-3
لالفال على استخدامها في التفاعثل التقليثدي المتثداخل) أو جينثة ( COXانظثر القسثم  302لالفثال
على استخدامها في التفاعل اآلني) ضمن البروتوكول ،مثن أجثل القضثاء علثى احتمثال ورو نتثائج
سلبية كاذبة للتفاعل الناجمة عثن فشثل اسثتخرا الحمثا مثن النثوا أو فسثا هثذا األخيثر أو وجثو
كوابح للتفاعل.
شاهد التضخيم السلبي (ال شاهد نماوج)) .يعتبثر هثذا الشثاهد ضثروريا للتفاعثل التقليثدي وللتفاعثل
اآلني ،من أجل استبعا أية نتائج إيجابية كاذبثة ناجمثة عثن التلثوث خثالل إعثدا خلثي التفاعثل .أمثا
الماء المالئم للتفاعل المتسلسل للبوليميراز الذي استخدم إلعدا خلي التفاعل ،فيضثاع فثي مرحلثة
التضخيم.
شاهد االستخرا) اييجابي-يستخدم هذا الشاهد للتأ ّكثد مثن أن حمثا نثوا الفيتوبالزمثا متثاح بكميثة
وبجو كافيتين للتفاعل المتسلسل للبوليميراز ولضمان كشثف الممرضثات .يثتم اسثتخرا الحمثا
النثثووي للفيتوبالزمثثا مثثن أنسثثجة العوائثثل المصثثابة أو مثثن النسثثيج النبثثاتي السثثليم الثثذي قثثد لدرتثثه
الفيتوبالزما.
وينببثثثي لكميثثثة الشثثثاهد اإليجثثثابي أن تضثثثاهي حثثثوالي عشثثثر كميّثثثة أنسثثثجة األوراق النباتيثثثة
المستخدمة لكل نبتة ،من أجل استخرا الحما النووي .وإذا ما تم استكثار العينات ،فيجثال تعثديل
كمية الشواهد اإليجابية بموجثال ذلثك (مثثال عشثر كتثل مثن عينثات يبلثن وزن الواحثد منهثا  20ملثن
الستخرا الحما النووي ،و 2ملن من األوراق النباتية المصثابة  198 +ملثن مثن األنسثجة النباتيثة
السليمة) .وإذا لم يتم كشف الشاهد اإليجابي ،فيجال تكرار االختبار أو تخفيا معدل االستكثار إلى
كشف يمكن التعويل عليه.
أن يتحقق
ٌ
ومن أجل التفاعل المتسلسل للبوليميراز ،يجثال اتخثاذ الحيوثة مثن أجثل تجنثال انتقثال التلثوث
جثثراء الثثرذاذ النثثاجم عثثن الشثثاهد اإليجثثابي أو عثثن العينثثات اإليجابيثثة .وينببثثي للشثثاهد اإليجثثابي
المستخدم في المختبر أن يسلسل بحي يصبح ذلك التسلسل جاهزا للمقارنته بسهولة مع التسلسثالت
التي تم الحصول عليها من أمبليكونات التفاعل ذات الحجم الصحيح .وكبديل عن ذلك ،يمكن تكوين
شثثواهد إيجابيثثة مص ثنّعة ذات تسلسثثل معثثروع يمكثثن أن تقثثارن بثثدورها بأمبليكونثثات التفاعثثل ذات
الحجم المناسال.
الشاهد السلبي لالستخرا)-يستعمل هذا الشاهد لررد التلثوث خثالل اسثتخرا حمثا النثوى و/أو
التفاعل المتبا ل مثع نسثيج العائثل .ويجثوز للشثاهد أن يكثون ارئ االسثتخرا أو يمكثن أن يحتثوي
على حما نوى قد تم استخراجه من نسيج عائل رير مصاب قد خضع بالتالي إلى التضخيم .وفثي
حال توقع أعدا كبير من العينات اإليجابية ،يورى بإ را شواهد سلبية لالسثتخرا بثين العينثات
ليتم اختبارها.
بروتوكول التشخيص
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 4-3تفسير نتائج التفاعل المتسلسل للبوليميراز
 1-4-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل
يعتبر التفاعل المتصل بالممرضات مو وقا به فق في حال:
 أنتج الشاهد اإليجابي أمبليكونا للممرض المستهدع ،بالحجم الصحيح لثثثم ينثثثتج شثثثاهد االسثثثتخرا السثثثلبي وشثثثاهد التضثثثخيم السثثثلبي أي أمبليكونثثثات للممثثثرضالمستهدع ،بالحجم الصحيح
أما بالنسبة إلى الشواهد الداخلية التي تستهدع الحما النثووي للنبتثة ،فعلثى كثل مثن الشثاهد
السليم (في حال استخدامه) والشاهد اإليجثابي وكثل مثن عينثات االختبثار أن ينثتج أمبليكونثا بثالحجم
المتوقع .وفي حال عجزت العينات عن التضخم بواسوة با ئات الشاهد الداخلي فهثذا قثد يعنثي مثثال
أن استخرا الحما النووي قثد فشثل ،أو ّ
أن حمثا النثوا لثم يثدر فثي خلثي التفاعثل أو أن مثة
مركبات في الحما النووي المستخر تكبح التفاعل أو أن الحما النووي قد فسد.
وتعتبر نتيجة اختبار العينة المحد إيجابية إذا ما أنتج أمبليكونا بثالحجم الصثحيح .ومثن أجثل
تحديد هوية الفيتوبالزما الموجو في عينات إيجابية ،فال بد من سلسلة األمبليكون (انظثر القسثم -3
 .)5وفي بعا الحاالت مة مقايسات متاحة للتفاعل أكثر تحديدا.
 2-4-3التفاعل المتسلسل للبوليميراز اآلني
يحثثد التفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز اآلنثثي مثثا إذا كانثثت العينثثة إيجابيثثة أو سثثلبية فيمثثا خثثص
إرابتها بالفيتوبالزما .مثن أجثل تحديثد هويثة الفيتوبالزمثا الموجثو فثي العينثات اإليجابيثة ،ينببثي
تنفيذ تفاعل تقليدي من أجثل الحصثول علثى فثول ال يقثل عثن  1250زو قاعثد مثن جينثة الحمثا
النثثووي الريباسثثي  16Sالناتجثثة عثثن زو البا ئثثات  R16F2n/R16R2مثثن أجثثل تحليثثل السلسثثلة (انظثثر
القسم  .)5-3وبدال من ذلك ،ولبعا أنوا الفيتوبالزما ،قد يجوز استخدام مقايسثات محثد للتفاعثل
اآلنثثثثي مثثثثثال ،مجموعثثثثة (انتشثثثثار التفثثثثاح)  (Torres et al., 2005) SrX16واالرثثثثفرار الثثثثذهبي
).(Pelletier et al., 2009

 5-3تحليل التسلسل
تنببثثي سلس ثلة منتجثثات التفاعثثل إمثثا مباشثثر وإمثثا بنقلهثثا أوال إلثثى عامثثل استنسثثا للتفاعثثل
التسلسلي للبوليميراز .ويمكن تحليل بيانات التسلسل باستعمال "أ ا البح عن االروفاع المحلثي
األساسثثثثثثي"  BLASTNالمتثثثثثثوفر فثثثثثثي المركثثثثثثز الثثثثثثوفني لمعلومثثثثثثات التكنولوجيثثثثثثا الحيويثثثثثثة
( .(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) )National Center for Biotechnology Informationوإذا كانثت هويثة
تسلسل الفيتوبالزما تتشابه بنسبة  97.5في المائة مع أقرب قريباتها ،فتعتبر من أنثوا "الفيتوبالزمثا
المرشحة" الجديد  .وفي هذ الحالة ،يجال سلسلة كامل جينثة الحمثا النثووي الريباسثي  16Sوأ اء
تحليل توور الساللة .ومن المحبذ أن تسلسل منوقة منفصلة من الجينوم مثثل منوقثة  secYالمباعثد
للحما الريباسي النووي  16S/23Sأو جينات البروتين الريباسي أو جينة .tuf
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 -4السجالت
يجثثثال اال حتفثثثاظ بالسثثثجالت واأل لثثثة بالوريقثثثة المورثثثوفة فثثثي المعيثثثار الثثثدولي رقثثثم
(بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح).

27

وفي الحاالت التثي قثد تتثأ ر فيهثا أفثراع متعاقثد أخثرى بنتثائج التشثخيص ،ال سثيما حثاالت
عثثدم االمتثثثال ،وحي ث يس ث ّجل وجثثو الفيتوبالزمثثا فثثي منوقثثة مثثا للمثثر األولثثى ،ينببثثي االحتفثثاظ
بالسجالت واأل لة والموا اإلضافية التالية لسنة واحد على األقل على نحو يضمن االقتفاء:
 تحفثثظ العينثثة األرثثلية مجمثثد عنثثد رجثثة حثثرار  80رجثثة مئويثثة تحثثت الصثثفر ،أو تجفثثفبواسوة التجميد أو تجفف على كلوريثد الكالسثيوم وتحفثظ عنثد رجثة حثرار أربثع رجثات
مئوية.
 وإذا كثثان األمثثر مناسثثبا ،تبقثثى مسثثتخرجات الحمثثا النثثووي عنثثد رجثثة حثثرار  20رجثثةمئوية تحت الصفر أو  80رجة مئويثة تحثت الصثفر .أمثا المسثتخرجات النباتيثة التثي جثرى
تبقيعها على أرشية ،فتحفظ عند رجة حرار البيئة المحيوة.
 لثثدى االقتضثثاء ،يجثثال حفثثظ منتجثثات تضثثخيم التفاعثثل عنثثد رجثثة حثثرار  20رجثثة تحثثتالصفر أو  80رجة تحت الصفر.

 -5جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية
يمكن الحصول على معلومات إضافية بشأن هذا البروتوكول على العناوين التالية:
Plant Health and Environment Laboratory, Ministry for Primary Industries, PO Box 2095, Auckland
;1140, New Zealand (Lia W. Liefting; e-mail: lia.liefting@mpi.govt.nz; tel.: +64 9 9095726
fax: +64 9 9095739).
Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, Victoria, AgriBio, 5 Ring
Road,
Bundoora,
VIC
3083,
Australia
(Fiona
;Constable
e-mail: fiona.constable@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7326; fax: + 61 3 9032 7604).
;Department of Territory and Sustainability, Av. Diagonal 525, 08029 Barcelona, Spain (Ester Torres
e-mail: ester.torres@gencat.net).
Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute for Plant Protection and
;Fruit Crops, Schwabenheimer Str. 101, D-69221 Dossenheim, Germany (Wilhelm Jelkmann
e-mail: wilhelm.jelkmann@jki.bund.de).

ويمكن التقدم بولال لتنقيح بروتوكول التشخيص من قبثل المنظمثات القوريثة لوقايثة النباتثات
أو المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهز الفرعيثة لهيئثة تثدابير الصثحة النباتيثة ،مثن خثالل
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) (ippc@fao.orgالتثي تحيلثه بثدورها إلثى الفريثق الفنثي المعنثي
ببروتوكوالت التشخيص.
-6

شكر وتقدير

أعدّ المسو األولى لبروتوكول التشخيص هذا ( L.W. Lieftingمختبر الصحة النباتية والبيئة،
وزار الصناعات األولية ،نيوزيلنثدا) (انظثر القسثم السثابق) ،و( P. Jonesقسثم تفثاعالت ممرضثات
النبثثثات ،معهثثثد البحثثثوث  ،Rothamsted Researchالمملكثثثة المتحثثثد ) ،و( F. Constableقسثثثم التنميثثثة
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 (قسثمE. Torres و،)) أسثتراليا (انظثر القسثم السثابق، فيكتوريثا، االقتصا ية والعمل والنقل والموار
 (المركثز االتحثا يW. Jelkmann و،)) إسبانيا (انظر القسثم السثابق، برشلونة،األراضي واالستدامة
 ألمانيثا) (انظثر، معهثد وقايثة النباتثات ومحارثيل الفاكهثة،للبحوث البيولوجيثة للزراعثة والحراجثة
.) هولندا،Wageningen ، قسم التشخيصات، (شعبة وقاية النباتاتJ. Verhoevenالقسم السابق)) و

 المراجع-7
 والمعثايير.يتضمن هذا الملحق إحاالت مرجعية إلى المعايير الدوليثة لتثدابير الصثحة النباتيثة
https://www.ippc.int/core- :الدوليثثثة متاحثثثة علثثثى البوابثثثة الدوليثثثة للصثثثحة النباتيثثثة علثثثى العنثثثوان
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مراحل النشر

ال تعتبر هذ الفقر جزءا رسميا من المعيار
 2004-11قامثثثثت لجنثثثثثة المعثثثثثايير بإضثثثثافة الموضثثثثثو  :الفيروسثثثثثات والفيتوبالزمثثثثثا
(.)018-2004
 2006-004أضافت الدور األولى لهيئة تدابير الصحة النباتية الموضو .
 2013-04مشاور الخبراء.
 2013-06عرضثثثثت المسثثثثو علثثثثى اجتمثثثثا الفريثثثثق الفنثثثثي المعنثثثثي ببروتوكثثثثوالت
التشخيص.
 2014-05وافقثثثت لجنثثثة المعثثثايير علثثثى عثثثرض المسثثثو علثثثى مشثثثاور األعضثثثاء
(.)2014_eSC_May_07
 2014-07مشاور األعضاء.
 2015-03وافق الفريق الفني المعني ببروتوكثوالت التشثخيص علثى رفثع المسثو إلثى
لجنة المعايير للموافقة على اعتما ها ).(2015_eTPDP_May_01
 2015-06موافقثثثثثة لجنثثثثثة المعثثثثثايير علثثثثثى فتثثثثثر اإلخوثثثثثار لبروتوكثثثثثول التشثثثثثخيص
(.)2015_eSC_Nov_04
 2015-08فتر اإلخوار لبروتوكول التشخيص.
 2015-08تلقي اعتراض رسمي.
 2015-09اجتما الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص عبر اإلنترنت
 2015-10قيثثثام الفريثثثق الفنثثثي المعنثثثي ببروتوكثثثوالت التشثثثخيص بتحليثثثل االعتثثثراض
الرسمي وتنقيحه ).(2015_eTPDP_Oct_03
 2015-11موافقة لجنة المعايير على فتر اإلخوثار لبروتوكثول التشثخيص وتأييثد الثر
على االعتراض الرسمي ).(2015_eSC_Nov_10
 2016-01اعتمدت لجنة المعايير لبروتوكول التشخيص بالنيابة عن هيئة تدابير الصحة
النباتية (مع عدم ورو اعتراضات رسمية)
المعيااار الاادولي رقاام  - 27الملح ا  .12الفيتوبالزمثثا ( .)2016رومثثا ،االتفاقيثثة الدوليثثة
لوقاية النباتات ،منظمة األرذية والزراعة.
 04-2017اخثثدت هيئثثة تثثدابير الصثثحة النباتيثثة  ،فثثي ورتهثثا ( ، )12علمثثا بالتعثثديالت
التحريرية المقترحة من قبل مجموعة مراجعة اللبة العربية
 01-2018راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة الخاصة باللغة
العربية برتوكول التشخيص هذا وقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات بدمج
التعديالت وفقا َ لذلك.
 :04-2018الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية ( )CPM-13في 2018
أحيطت علما ً بأن مجموعة مراجعة اللغات راجعت هذا الملحق.
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