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تقنیات البایولوجیة البأستعمال یك الخیار من نبات الفاصولیا ئتشخیص ساللة لفایروس موزا

  في العراقمصلیةوال

  

  لیلى جبار صبر

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم وقایة النبات

  

  الخالصة

 Phaseolusنبات الفاصولیا تصیبالدراسة لتشخیص ساللة لفایروس موزاییك الخیار هذه اجریت 

vulgaris L. صنفPintoأشرطة الیزا (المصلیة تباراتخعلى النباتات الكاشفة واالاألعراضت، واعتمد

دراسة االعراض على نباتات اظهرت نتائج . في تشخیص الفایروس) المناعیة واالنتشار المناعي المزدوج

جریت تنقیة جزئیة لعزلة ا. CMVیك الخیار زائو لفایروس مBساللةالالفاصولیا والنباتات الكاشفة، وجود 

ستعمال كبریتات االمونیوم إالمستخلص بمنبترسیب الفایروسRusticaالفایروس من نباتات تبغ صنف 

(NH4)2SO4 280\260بلغت نسبة االمتصاص). حجم:وزن% (50بتركیز Ratio لتحضیره الفایروس المنقاة

تم الحصول على مصل مضاد للعزلة بعیاریة . ةتبغ مصابأوراقكغم /ملغم220الفایروس وبلغت كمیة، 1.7

ظهر خط . مل/ملغم2.6عضلة الفخذ بتركیز ب نیوزالندي في عد اربع حقنات من الفایروس في ارن، ب512

ترسیب بین الحفر الحاویة على المصل المضاد وتلك الحاویة على التحضیرة النقیة لعزلة الفایروس ومستخلص 

  .الصلبوزبواسطة اختبار االنتشار المناعي المزدوج في وسط االكار B-CMVمن اوراق مصابة بالعزلة 

  

Identification of a strain of cucumber mosaic virus from the bean in 
Iraq by biological and serological techniques

  

Layla J. Sabir
Plant Protection Department– College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was undertaken to identify a strain of cucumber mosaic virus 

infected bean Phaseolus vulgaris cv. Pinto. Symptoms on indicator plants and of 
serological tests (double immuno-diffusion & Immunostrip-ELISA) were used to 
justify this goal. Symptoms manifested on bean and indicator plants indicated the 
presence of a strain B of cucumber mosaic virus (B-CMV). Partial purification of the 
virus isolate from N. tabacum cv. Rustica was achieved by precipitating the virus by 
50% (w/v) ammonium sulfate. The absorption ratio at 260/280 nm of the purified 
preparations was found to be 1.7. The yield of the purified virus was 220 mg of 
virus/kg of plant leaves. An antiserum for the isolate with a titer of 1/512 was 
obtained by 4 intramuscular injections of purified virus at 2.6 mg/ml in a rabbit. 
Precipitation lines between wells containing the antiserum of the virus and those 
containing purified virus or extracts from infected plants by double immuno-diffusion 
test on agarose gel were appeared.
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  المقدمة

من الفایروسات ذات المدى )Cucumber mosaic virus)CMVموزائیك الخیار یعد فایروس

عائلة نباتیة من 100نوع نباتي تعود الى اكثر من 1200العائلي الواسع ، اذ له القدرة على اصابة اكثر من 

ن بین هذه العوائل محاصیل ذات اهمیة اقتصادیة الفلقتین عند تلقیحها میكانیكیًا ومذوات ذوات الفلقة الواحدة و 

  :صنف الفایروس حدیثًا كاالتي). 1(جان والفلفل والبقولیات وغیرها مثل القرعیات والطماطة والباذن

Type species:Cucumber mosaic virus; Genus:Cucumovirus; Family:Bromoviridae. (2)

Phaseolusیصیب الفایروس نباتات الفاصولیا  vulgaris ویؤدي الى ظهور اعراض تختلف حسب

، Bountiful ،Contender ،Pinto ،Harvester ،Kidneybeaاالصناف حیث تستجیب، زروعالصنف الم

Local ،Scotia ظهر اعراض تو ،)3(تطور الى موزائیك تاعراض توضح وتحزم اخضر للعروقبتكوین

Jussالوراق وظهور اعراض تنخر للصنف ارافقها اصفرار یموزائیك شدید على االوراق المعداةو توضح للعروق

تتطور فیما المعداةاألوراقعلى بتكوین بقع موضعیة صفراءPintoو Bountifulویستجیب الصنفان ). 4(

لفایروس بالالصابةیستجیبprinceان نباتات الفاصولیا صنف ) 6(، في حین ذكر )5(بعد الى موزائیك 

  .المعداة دون ان تتطور الى اعراض جهازیةاألوراقعلى تنخرةبظهور بقع موضعیة م

اعتمادًا على نتائج CMV-Bمن نباتات الفاصولیا سمیت بـCMVشخصت ساللة لفایروس 

CMV-WBساللة شخصت ). 3(ر واختبارات الوقایة المتبادلة یودراسات المدى العائلي والخواص في العص

ریدا باالعتماد على المدى العائلي والنقل بالحشرات واالختبارات المصلیة للفایروس من نبات الفاصولیا في فلو 

مشابهة Pintoلوحظت مؤخرا في المنطقة الوسطى من العراق اعراض على نباتات الفاصولیا صنف . )5(

محاولة لتشخیص عزلة الفایروس من نبات الى ت هذه الدراسة هدفلذا العراض االصابة بالفایروسات، 

  .اعتمادًا على االختبار االحیائي واالختبارات المصلیةPintoا صنف اصولیالف

  

  عملمواد وطرائق الال

  التشخیص األولي للفایروس

والمجهز على شكل CMVباستعمال مصل مضاد لفایروس موزائیك الخیار األوليتم التشخیص

  الشركة المجهزةقبلناألمریكیة، حسب طریقة العمل الموصى بها مAgdia biofordsأشرطة من شركة 

غم من العینة المراد فحصها في الكیس الحاوي على محلول داريء االستخالص 0.15والتي تتلخص بوضع

المعاملة بالمصل المضاد ) FlashKits(غمرت نهایة الشریط . Pestleوسحقت جیدا بواسطة مدقة هاون 

سم في الكیس الحاوي على محلول العینة 0.5ة لمساف) الجهة المحمیة بشریط ومؤشر علیه بسهم متجه لألسفل(

كررت الخطوات أعاله . الوقت الالزم لحدوث التفاعلوهودقائق ،5–3وسجلت النتائج بعد . المراد اختبارها

.مع مستخلص من نبات سلیم للمقارنة

  جمع العینات

مفردة وعمل منها من نباتات فاصولیا تظهر علیها بقع موضعیة متنخرة، اخذت بقعة أوراقجمعت 

وُأعدیت بالمستخلص KH2PO4+ Na2HPO4.H2O (pH=7(موالري 0.01مستخلص في دارئ فوسفاتي 

م، وبعد  ْ 20-15حضنت النباتات المعداة في ظروف البیت الزجاجي بدرجة حرارة . نباتات خیار صنف بیتا الفا
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من نقاوة للتأكد  ت الفاصولیانبامن االوراق علىبمستخلص  أجري أعادة العدوى ثانیه االعراضظهور 

  .العزلة

  االختبار االحیائي

Phaseolus vulgaris: نباتات خیار مصابة النباتات الكاشفة االتیةأوراقمن اعدیت بمستخلص 

Pinto ،Cucumis sativus L. ،Chenopodium quinoa Willd ،Chenopodiumصنف 

amaranticolor Cost & Reyn ،Cucumis melo L. ،Vigna ungiculata ،Gomphrena

globosa L. ،Nicotiana tabacum Samsun ،N. tabacum cv. Rustica ،N. tabacum cv. 

White Burley ،N.clvelandii) .7 ،8 ،9 .(حضنت النباتات في البیت الزجاجي لحین ظهور االعراض.  

  

  االختبار المصلي

  استخالص وتنقیة الفایروس  -أ

اعدیت بمستخلص من اوراق ). 10، 9(عائًال تكثیریًا للفایروس Rusticaصنف ت التبغ نبااعتمد 

غم من 100سحق . خیار مصابة مجموعة من نباتات التبغ وحضنت في البیت الزجاجي لحین ظهور االعراض

: وزن(1:1بنسبة DIECA8 =pH% 1موالري فوسفات الصودیوم، 50تبغ مصابة مع دارئ فوسفاتي اوراق 

مرر المستخلص خالل اوراق الترشیح بوجود الكاربون المنشط، اخضع الراشح لعملیة . ي مازجة كهربائیةف) حجم

ثم اخضع المعلق لعملیة انتباذ % 2اذیب الراسب في محلول البوریت . دقیقة15مدة . د./د5000انتباذ بسرعة 

نوع نقاة في جهاز الطیف الضوئيثم قدر تركیز الفایروس للتحضیرة الم. دقائق10مدة . د./د5000بسرعة 

LKB مودیلCE4050.  

  تحضیر مصل مضاد للفایروس  -ب

من مل مع حجم مساوٍ /ملغم2.6بتركیز لفایروسااخضع ارنب نیوزالندي الربع حقنات من مستحضر 

. ةبعد اسبوعین من الحقنة الثالثوالرابعةمساعد فروند غیر الكامل في عضلة الفخذ، الثالث االولى اسبوعیة

مل من الدم، بقطع الورید الخارجي لألذن بواسطة شفرة حادة، في كأس زجاجي بعد اسبوع من الحقنة 20جمع 

ثم ). 11(دقائق 10مدة . د./د2000ترك الدم لیتخثر ثم جمع المصل واخضع لعملیة انتباذ بسرعة . االخیرة

  ).12(قدرت عیاریة المصل المضاد 

  مزدوجاختبار االنتشار المناعي ال-ج

مل من 100في غم أزید الصودیوم 0.02كلورید الصودیوم و 0.85غم اكاروز و 0.85اذیب 

PBS ،pH=7.4 مل من هذا 20في دورق زجاجي وسخن المزیج الى درجة الغلیان ثم ترك لیبرد، ثم صب

في عة مل وتركت االطباق سا10قمة سعة عسم بوساطة ماصة م9المحلول في اطباق بالستیكیة قطرها 

ووضع المختبر لضمان تصلب االكاروز، عملت حفرة مركزیة تحیطها ستة حفر بوساطة قعر ماصة باستور،

مایكرولیتر من مستخلص نبات التبغ 40ووضع مایكرولتر من المصل غیر المخفف في الحفرة الوسطیة40

عوملت سلیم في الحفرة المحیطیة ونموذج من تحضیرة الفایروس المنقاة جزئیًا ومستخلص نبات ة،المصاب للعزل

في الماء المقطر، تركت االطباق في حمام مائي SDS% 2المستضدات قبل اخضاعها لالختبار بمحلول 

ساعة، وبعد ظهور خطوط الترسیب غمر هالم االكاروز في محلول كلورید الصودیوم 24م لمدة  ْ 37بدرجة 

  .الزالة البروتینات غیر المترسبة% 0.85
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  والمناقشةالنتائج

  للفایروساألوليالتشخیص 

احتواء نباتات الخیار، Immunostripالمناعیة األشرطةأظهرت نتائج االختبار المصلي بواسطة 

، إذ CMVالمعداة من بقعة موضعیة متنخرة مأخوذة من نبات فاصولیا مصاب ، على فایروس موزائیك الخیار 

الحاوي على مصل مضاد لفایروس Flashkitsجبا مع الـ أظهرت مستخلصات من هذه النباتات تفاعال مو 

، فیما لم یظهر االختبار أي داللة على وجود تفاعل )1شكل (تمثل بظهور خط ترسیب CMVموزائیك الخیار 

.مع عینات مأخوذة من نباتات سلیمة

، 13(نبات یعد اختبار األشرطة المناعیة من االختبارات الكفوءة والمعتمدة في تشخیص فایروسات ال

14.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االختبار االحیائي

المعداة میكانیكیًا بمستخلص اوراق نبات خیار Pintoصنف نباتات الفاصولیا أوراقظهرت على 

وتتفق . اعراض جهازیةایام من العدوى دون ان تتطور الى 10، بعد مرور NLLمصاب بقعًا موضعیة متنخرة 

تفاعل مستخلص نبات خیار ، ملقح من بقعة موضعیة متنخرة ماخوذة من نبات فاصولیا مصاب، )1(شكل 

  CMVموزائیك الخیارمع المصل المضاد لفایروس

A :التفاعل مع مستخلص نبات خیار سلیم.  

B : ن الفایروس والمصلیشیر السهم إلى منطقة حدوث التفاعل بی(التفاعل مع مستخلص نبات خیار مصاب.(
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ظهور البقع الموضعیة المتنخرة على ) 15(الباحثین بهذا الخصوص، حیث ذكر عدد من هذه النتائج مع ماذكره 

ان البقع المتنخرة تكون صغیرة الحجم ارجوانیة اللون على ) 1(واوضح Bountifullو Pintoاالوراق للصنفان 

اعراض ذبول ان ظهور البقع المتنخرة اعقبها ظهور) 16(في حین ذكر . Pintoاالوراق المعداة في الصنف 

اعقبها CLLعیة صفراء بیتا الفا المعداة بظهور بقع موضواستجابت نباتات الخیار صنف. على االوراق المعداة

. ایام من العدوى7تقزم وتشوه النبات بعد وموزائیك صاحبهvein clearingاعراض توضح العروق ظهور 

. ایام من العدوى5-4ظهر بعد تراض عهذه االان) 18(، في حین ذكر )17(وهذه النتائج تتفق مع ماذكره 

بمستخلص اوراق خیار مصابة بظهور المعداة میكانیكیًا  Chenopodium quinoaواستجابت نباتات الزربیح 

الى ظهور بقع موضعیة أشار بعض الباحثون).3، 19(ایام من العدوى 6ة بعد مرور بقع موضعیة متنخر 

استجابت نباتات الزربیح . ) 20، 13( رت فیما بعد الى تبرقشمعداة تطو صفراء على االوراق ال

Chenopodium amaranticolor یوم من العدوى وهذه 2للعدوى بظهور بقع موضعیة صفراء محددة بعد

والتتفق مع ماذكره ) 21(ایام من العدوى 3وظهرت اعراض مماثلة بعد مرور ) 16(النتائج تتفق مع ماذكره 

وظهرت على نباتات البطیخ . میتة مع عدم ظهور اعراض جهازیةالصفراء الى بقع موضعیة بتطور البقع) 22(

Cucumis melo L. ماذكره المعداة بقع موضعیة صفراء تطورت فیما بعد الى تبرقش، وهذه النتائج تتفق مع

Vignaواستجابت نباتات اللوبیا ). 13(و ) 23( ungiculataبتكوینابللعدوى بمستخلص نبات خیار مص

14یع اوراق النبات بعد رت االعراض الى تبرقش اصفر على جمجهازیة تمثلت بشفافیة العروق ثم تطو أعراضا

الى ظهور بقع في حین أشار باحثون أخرون ) 24، 5(مع ماذكر مسبقا  وهذه النتائج تتفقیومًا من العدوى 

  ).25،12،9(موضعیة متنخرة مختلفة في حجمها على االوارق المعداة

Gomphrenaظهرت على نباتات ورد الدكمة  globosa L. المعداة بقع موضعیة صفراء على

ذكر أن ) 2006(إال أن صبر) 8(یومًا من العدوى، وهذه االعراض تتفق مع 14االوراق المعداة بعد مرور 

في ) 26(عراض التتفق مع وهذه اال.  یوما من العدوى 30البقع الموضعیة الصفراء ظهرت على االوراق بعد 

  .على االوراق المعداة مع ظهور تشوهات على هذه االوراقظهور اعراض موزائیك شدید

بظهور اعراض شفافیة White Burleyو Rusticaو Samsunاستجابت نباتات التبغ صنف 

في ظهور احثون أخرون بوالتتفق مع ماذكره) 19(ماذكره ر موزائیك وهذه النتائج تتفق مع و اعقبها ظهالعروق 

تطورت فیما بعد الى موزائیك Rusticaو White Burleyبقع موضعیة متنخرة على االوراق المعداة للصنفین 

4بقع موضعیة صفراء بعد مرور Clevelandiiوظهرت على اوراق التبغ صنف ) 9(شدید مع تشوه االوراق

بظهور ) 27(والتتفق مع ماذكره) 16(ماذكرهج تتفق معایام من العدوى تطورت الى اعراض جهازیة وهذه النتائ

  .اعراض موزائیك اخضر على االوراق المعداة

  تنقیة الفایروس

فوسفات (امكن الحصول على راسب للفایروس بأتباع طریقة االستخالص بأستعمال دارئ فوسفاتي 

ستعمال كبریتات رسب الفایروس بأ). DIECA% 1و pH=8موالري 0.5بتركیز Na2HPO4الصویوم 

بـ Rusticaالفایروس المنقى من انسجة التبغ صنف ت كمیة قدر ). حجم: وزن% (2SO450(NH4)االمونیوم 

ان هذه النسبة . نانومیترRatio260/280على1.7بلغت نسبة االمتصاص للضوء و كغم اوراق /ملغم220

عن امكانیة ترسیب الفایروس ) 28(ماذكره مع وهذه النتائج تتفق) 26(تشیر الى الجسیمات الكرویة للفایروس 

  %.50من المستخلص بواسطة سلفات االمونیوم بنسبة 
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  االختبار المصلي

ي عضلة الفخذ الرنب فاربع حقنات من الفایروس النقي بعدتم الحصول على مصل مضاد للفایروس 

من 1/1024على عیاریة و 1/256على عیاریة ) 15(في حین حصل ). 29(1/512قدرت عیاریتة . مختبري

  ).12(قبل 

وتلك الحاویة على التحضیرة المنقاة ن الحفر الحاویة على المصل المضادوظهر خط ترسیب بی

للفایروس او مستخلص نبات تبغ مصاب باعتماد اختبار االنتشار المناعي المزدوج في حین لم یظهر خط 

مما ) 2شكل (مستخلص نبات سلیم او محلول دارئ ترسیب بین الحفر الحاویة على المصل وتلك الحاویة على 

  .فایروس موزائیك الخیارعزلة منیؤكد ان الفایروس قید الدراسة یمثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اختبار االنتشار المزدوج یوضح حدوث تفاعل بین المصل المضاد ومستخلص النبات المصاب)2(شكل 

AS =المصل المضاد  

  CMV-Bة مستخلص نبات التبغ مصاب للعزل= أ

  .تحضیرة منقاة للفایروس= ب

  .مستخلص نبات سلیم= جـ

  .محلول دارئ فوسفاتي= د

  

بعد عدة CMVوقد اشارت العدید من الدراسات الى انه یمكن الحصول على مصل مضاد لفایروس 

تحضیر مصل مضاد إلى) 30(حقنات للفایروس المنقى في مناطق مختلفة من جسم ارنب مختبري، فقد توصل 

مل لكل حقنة مع حجم مكافئ من مادة فروند /ملغم0.5ربع حقنات من تحضیر الفایروس المنقى بمعدل بأ

بثالث حقنات في عضلة ) 9(في حین حضره . الكاملة في عضلة الفخذ، وتحت الجلد الرنب مختبريأجیوفنت 

  .مل لكل حقنة/ملغم0.2الفخذ بمعدل 

المستضدات وعدم و بین الحفر الحاویة على المصل واشارت دراسات عدیدة الى ظهور خطوط الترسیب

یوجد خطین ) 2(ونالحظ في شكل ). 19(ظهور هذه الخطوط بین المصل وعصارة من اوراق نبات سلیم 

ان الفایروس یعطي خط او خطین للترسیب، االول ) 31(ون الفایروس غیر مستقر فقد ذكر للترسیب وذلك لك

  ب

  جـ

  د

  ب

  أ

  جـ

As  
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ثرة او قلة االرتباط بالفایروس والثاني قریب من حفرة المصل المضاد من حفرة االنتجین متسبب عن كقریب

  .متسبب عن تحطیم الفایروس
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