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.265-260):3(32یة النبات العربیة، مجلة وقا.في سوریة(SPFMV)لفیروس التبرقش الریشي على البطاطا الحلوة 
Sweetعلى البطاطا الحلوةلفیروس التبرقش الریشيعزلة محلیة أجریت الدراسة بهدف تنقیة  potato feathery mottle virus (SPFMV) جنس)

Potyvirus عائلة ،Potyviridae(إضافة إلى إنتاج مصل مضاد متعدد ،2006في منطقة زغرین في الساحل السوري عام تم جمعها من محصول البطاطا الحلوة
Ipomoea batatas)، والذي یعتبر من أهم األمراض الفیروسیة التي تصیب محصول البطاطا الحلوةهذاتلفیروسلالكلون  L.) في سوریة. أظهرت النتائج إمكانیة

كمیة الفیروس النقي في وقد وجد اختالف .Ipomoea setosaتنقیة الفیروس بشكل مباشر من أوراق البطاطا الحلوة المصابة بالفیروس، وكذلك من النبات الدال 
س، وقد تفوق بذلك النبات الدال°80-ألوراق المصابة، وفترة التخزین في المجمدة عند الناتجة باختالف نوع العائل النباتي المصاب بالفیروس، وموعد حصاد ا

I. setosa)1.1-6.4/فاقت كمیة الفیروس الناتجة من األوراق الطازجة أو األقل تخزینًا مقارنة مع ، كماكغ)مغ/3.0-0.6كغ) على نبات البطاطا الحلوة (مغ
تاج المصل المضاد للفیروس ضد العزلة المحلیة، كما تم التأكد من قابلیة استخدام المصل المخفف في الكشف عن الفیروس في تم إن.العینات المحفوظة لفترة أطول

باستخدام األجسام المضادة المنتجة محلیًا مع تلك المنتجة في المركز الدولي DBIAعینات محلیة مصابة. تمت مقارنة نتائج اختبار البصمة النقطیة المناعیة 
اإلصابة المحلیة. للبطاطا، وكانت النتائج متقاربة في الكشف عن

.، الساحل السوريDBIAأجسام مضادة، ،تنقیة الفیروس،فیروس التبرقش الریشي: ةكلمات مفتاحی

المقدمة

فـي السیرولوجیة التـي تسـتخدم األمصـال المضـادة/الطرائق المصلیةٌّ تعد
صــمة النســیج النبــاتي المناعیــة الكشــف عــن الفیروســات، ومنهــا اختبــار ب
Tissue blot immunoassay (TBIA))1 ،2 ،17( واختبـار البصـمة ،

، مـــن )Dot blot immunoassay)DBIA()20النقطیـــة المناعیـــة 
التقانات السریعة ذات الدقة العالیة، وقد تـم تطـویر هـذه التقانـات بصـورة 

ـــــــرین.  ـــــــدین األخی ـــــــرة فـــــــي العق ـــــــدة األمصـــــــال المضـــــــادة تتســـــــمكبی وحی
بتخصصیة عالیة لـیس علـى مسـتوى النـوع الفیروسـي فحسـب بـل الكلون 

تعلــــى مســـــتوى الســــاللة ضـــــمن النــــوع الفیروســـــي الواحــــد، وقـــــد نجحـــــ
، واختبـــــار اإلدمصــــــاص )TBIA)1 ،2 ،17( ،DBIA)20اتاختبـــــار 

ــــــــــاألنزیم  ــــــــــاعي المــــــــــرتبط ب ،)ELISA)5 ،10 ،13 ،14 ،15 ،19المن
ـــــرقش  ـــــروس التب ـــــي الكشـــــف عـــــن فی ـــــىالریشـــــيف البطاطـــــا الحلـــــوةعل

Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV) جـــنس)
Potyvirus عائلة ،Potyviridae(.

أشـــارت الدراســـات المرجعیـــة إلـــى إمكانیـــة تنقیـــة فیـــروس التبـــرقش 
Ipomoeaينبـاتنالحلـوة مـالبطاطا في الریشي nil)7 ،8 ،13 ،18( ،

تـــم تنقیتـــه مباشـــرة مـــن أوراق كمـــا ،)Nicotiana benthamiana)9و 
متعـــــدد تـــــم إنتـــــاج مصــــل مضـــــاد.)11(البطاطــــا الحلـــــوة المصـــــابة بــــه 

مـــن الفیـــروس فـــي بعـــض دول العـــالم، ومنهـــا لعـــزالت مختلفـــة الكلونـــات
.)10(المركز الدولي للبطاطا في البیرو 

علـــى تـــأتي أهمیـــة البحـــث مـــن أهمیـــة فیـــروس التبـــرقش الریشـــي
لواسع على محصول البطاطا الحلوة واألعشـاب وانتشاره االبطاطا الحلوة

، ومن الصـعوبات التـي )4، 2(المرافقة له في الساحل السوري من جهة
ـــة جیـــدة ـــأمین أمصـــال مضـــادة ذات نوعی ـــف ،نواجههـــا فـــي ت والتـــي تختل

بــاختالف الجهــة المنتجــة مــن جهــة ثانیــة، إضــافًة إلــى األســعار المرتفعــة 
لهذه األمصال من جهة ثالثة.
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البحث وطرائقه مواد 

الفیروسیة العزلة مصدر 
ة محلیة من فیروس التبرقش الریشي على البطاطا الحلوة استخدمت عزل

محصول البطاطا من تم جمعها من منطقة زغرین في الساحل السوري 
، كما تم التأكد من خلوها من الفیروسات األخرى من 2006الحلوة عام 

فرة أمصالها وتمریرها اوسات المتو الفیر إزاءخالل االختبارات المصلیة 
بطریقتي التعقیل العزلة . حفظت )3(على عدد من النباتات الدالة حیویاً 

س، °23، داخل البیت الزجاجي عند I. setosaوالمضاعفة على النبات 
.%70ورطوبة 

I. setosaالنباتمضاعفة الفیروس في

ركـــز الـــدولي مــن المI. setosaتــم الحصـــول علــى بـــذور النبــات الـــدال
البیرو. زرعت البذور في حوض بالستیكي (مشـتل)) فيCIPللبطاطا (

یحتوي على التورب المعقم تحت تغطیة شبكیة مانعة لوصول الحشرات. 
ســـم 8ســـم إلـــى أصـــص بالســـتیكیة قطرهـــا 6-4ُنقلـــت الشـــتول بطـــول 

ســم تحتــوي علــى التــورب المعقــم، ووضــعت ضــمن البیــت 15وارتفاعهــا 
ُقـــّدمت للشـــتول كافـــة عملیـــات .%70س، ورطوبـــة ° 23الزجــاجي عنـــد 

الخدمة الالزمة إلعدادها للعدوى المیكانیكیة بالتطعیم.
الحاملة لفیروس أجریت عدوى بالتطعیم من العقل الورقیة الغضة 

إلـى )3(من فیروسات البطاطـا الحلـوة األخـرىالتبرقش الریشي والخالیة 
راق الحقیقیــة الــثالث األولــى عنــد ظهــور األو I. setosaالنبــاتشــتالت 

س، °23. وضعت جمیع نباتات التجربة ضمن البیت الزجاجي عند )2(
. تم حصاد أوراق النباتات المطعمة بفترات زمنیـة مختلفـة %70ورطوبة 

10-7كل ثم مرةمن العدوىاً یوم15-10بعد ظهور األعراض علیها

طاطـا المزروعـة كما تم حصـاد أوراق الب،الظاهریةاألعراضأیام حسب 
راض اإلصـابة بصـورة واضـحة، داخل البیت الزجاجي والتـي أظهـرت أعـ

ضــمن أكیــاس نــایلون كتــب علیهــا حــدةكــل منهــا علــى وضــعت العینــات 
حفظــت ثــم ،I. setosaتــاریخ الحصــاد وموعــد التطعــیم بالنســبة للنبــات

.س˚80-داخل مجمدة عند

المصلیةاالختبارات
فـــي فحـــص (TBIA)النبـــاتي المناعیـــةاســـتخدم اختبـــار بصـــمة النســـیج

جمیـع العینــات والنباتـات الدالــة كمــا هـو موصــوف ســابقًا مـن قبــل مكــوك 
)، حیــــث تــــم 1) مــــع بعــــض تعــــدیالت إســــماعیل وآخــــرون (4(وقمــــري

علـى استخدام المصل المضـاد المتعـدد الكلـون لفیـروس التبـرقش الریشـي
)، كمـا اسـتخدم CIP(والمنتج في المركز الدولي للبطاطـا البطاطا الحلوة

المصـــل المنـــتج یم و تقـــفـــي (DBIA)اختبـــار البصـــمة النقطیـــة المناعیـــة 
محلیًا.

تنقیة الفیروس وٕانتاج األجسام المضادة
العامة ةالمؤسسفي األمصالفي مخبر إنتاج تمت تنقیة الفیروس

)، 11(وآخرونCohenطریقةتبعًا لـسوریة،حلب،البذارإلكثار
مع إجراء بعض التعدیالت، )،12(وآخرونDi Feoن قبلوالمعدلة م

طحن المادة ، حیث تمفي المؤسسةمع اإلمكانات المتاحةتالءموبما 
موالرBorate،0.01موالر 0.5النباتیة مع محلول االستخالص (

NA-EDTA،2%0.2و-mercaptoethanol ( غ من 1بمعدل
عمود مخالص، واستخدامل من محلول االست4النسیج النباتي لكل 

بقوة استخدام طرد مركزي ب، السكروز بدًال من عمود كلورید السیزیوم
99314g 4لمدة ساعتین عندºباستخدام جهاز الطرد المركزي من س

واستخدام الرأس الدوارSorval ultra 80 (Fixed angle rotor)النوع
T-1270 100000، عوضًا عنg 8ساعات عند 5لمدةº.صل م فتس

الطبقة الحاویة على البروتین الفیروسي بجهاز تجزئة الوسط المتدرج 
254عند الموجة ISCO density gradient fractionatorالكثافة 

نانومترًا. تم تحدید تركیز الفیروس النقي المتحصل علیه عن طریق 
نانومتر. تم حساب 260قراءة المستخلص النهائي عند موجة طولها 

المعادلة التالیة:قالنقي المتحصل علیه بتطبیكمیة الفیروس

Vol×2×260O.Dلي غرام)=لكمیة الفیروس النقي (بالمی
Extinction Coefficient

النقي عند = الكثافة الضوئیة للمستخلص الفیروسي260O.Dحیث أن: 
= حجم المحلول الذي یحوي الفیروس Volنانومترًا؛ 260الموجة 

غ نباتات مصابة؛ 200لیمتر التي تم الحصول علیها من لیالنقي بالم
Extinction Coefficient 2.5= رقم ثابت خاص بكل فیروس وهو

.الحلوةاالبطاطعلى لفیروس التبرقش الریشي
لفیروس التبرقش عزلة محلیةإزاءتم إنتاج المصل المضاد 

النقي في ، وذلك بحقن مستخلص الفیروس على البطاطا الحلوةالریشي
یزید عن السنة، الهجسم أرنب أبیض من النوع النیوزیلندي عمر 

وبفاصل زمني أسبوع بین الحقنة واألخرى، تم خاللها الجمع بین نوعي 
الحقن الوریدي والحقن العضلي في برنامج زمني استمر لثمانیة أسابیع 

مل من المستخلص النقي 0.5احتوت كل حقنة على .)1(جدول
مغ فیروس، وتم تحضیر الحقن العضلیة بخلط 0.2-0.04تحوي على 

كمیة متساویة من محضر الفیروس النقي مع زیت فرویند الكامل 
)Freund ’s complete adjuvant في الحقنة األولى، ومع زیت (

Freund ’sفرویند غیر الكامل ( incomplete adjuvant في باقي (
د أسبوع من الحقنة الثامنة.المصل الخام من األرنب بعجمعالحقنات. 
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.)SPFMVالجدول الزمني لحقن األرنب بالفیروس النقي (. 1جدول 
Table1. Time schedule for rabbit injection with purified SPFMV preparation.

طریقة الحقن
Injection methodتاریخ الحقنInjection date

جم : وزن)الكمیة المحقونة من الفیروس النقي (ح
Volume and content of purified virus

injection (V:W)
مغ0.036مل : IV16/6/200916 June 20090.5حقن وریدي 
week 1بعد أسبوع من الحقنة السابقة IVحقن وریدي  later0.5 : مغ0.036مل
week 1بعد أسبوع من الحقنة السابقة IMحقن عضلي  later0.5: مغ0.2مل
week 1بعد أسبوع من الحقنة السابقة IMحقن عضلي  later0.5 : مغ0.2مل
week 1بعد أسبوع من الحقنة السابقةIMحقن عضلي  later0.5 : مغ0.2مل

week 1بعد أسبوع من الحقنة السابقة IMحقن عضلي  later0.5 : مغ0.05مل

week 1السابقة بعد أسبوع من الحقنة IVحقن وریدي  later0.5 : مغ0.06مل
week 1بعد أسبوع من الحقنة السابقة IVحقن وریدي  later0.5 : مغ0.06مل

) من المصل المضاد IgGتم تنقیة الغلوبیولینات غاما المناعیة (
مونیوم والدیلزة بمحلول الـفوسفات عن طریق الترسیب بكبریتات األ

)، مع بعض 16(وآخرونHamptonیقةلطر تبعاً PBSالملحي 
التعدیالت، حیث تم فلترة المحلول بعد عملیة الدیلزة مرتان بفلتر قطر 

عندIgG، وُحفظ الـ Milliporeمیكرومیتر ماركة 0.22ثقوبه 
بانزیم ألكالین فوسفاتاز وفق IgG، وتم تحضیر وربط الـ س˚80-

).Avrameas)6الطریقة المتبعة والموصوفة من قبل 
مت كفاءة األجسام المضادة المتحصل علیها للكشف عن و ق

فیروس التبرقش الریشي في أنسجة نباتات بطاطا حلوة مصابة وأخرى 
على أغشیة DBIAو TBIAيسلیمة كشاهد سلبي، وباستخدام اختبار 

) CIPالمزود من المركز الدولي للبطاطا (لنترات السللوز وفق البرتوكو 
ل. تمت التجربة في مختبر الفیروسات في والذي أرسل مع المص

المؤسسة العامة إلكثار البذار وكذلك مختبر الفیروسات في مركز 
البحوث العلمیة الزراعیة في بوقا حیث تم تحضیر تخفیفات مختلفة من 

، 1000/1، 750/1، 500/1، 250/1(المصل المضاد المنتج
المركز الدولي في)، وتم مقارنتها مع المصل المضاد المنتج2000/1

المنصوح فیه. 1/1000للبطاطا بالتخفیف 

النتائج والمناقشة

بــالتطعیم مــن يالمعــدI. setosaتمثلــت أعــراض اإلصــابة علــى النبــات
علــى البطاطــا العقــل الورقیــة الغضــة الحاملــة لفیــروس التبــرقش الریشــي

بالموزاییـــــك والخالیـــــة مـــــن فیروســـــات البطاطـــــا الحلـــــوة األخـــــرى،الحلـــــوة
وتشوه األوراق واختزال حجم النبات وأوراقه، حیث بدأت وشفافیة العروق

أخـذت األوراق التـي اإلعـداء.یومًا مـن 15-10بعد بالظهور األعراض 

الفیروس المذكور أعالهأظهرت أعراض إصابة واضحة وتم استخالص 
تنقیــــة الفیــــروس بصــــورة أمكــــن و ، )11(وآخــــرونCohenبعــــًا لطریقــــةت

ولكن باسـتخدام )، 11سابقًا (ذكرراق البطاطا الحلوة، كما مباشرة من أو 
كمــا .الســیزیومعمــود الســكروز المتــدرج الكثافــة بــدًال مــن عمــود كلوریــد

المعـــداة مـــن العقـــل I. setosaأمكــن تنقیـــة الفیـــروس مـــن أوراق النبـــات
لـوحظ تجمـع الفیـروس فـي الثلـث العلـوي ).2جدول (المصابة بالفیروس 

تعــریض الفیــروس المنقــى جزئیــًا للطــرد المركــزي عنــدألنبــوب الســكروز
نبــوب الســكروز المتــدرج االعــالي الســرعة بعــد وضــعه كطبقــة علویــة فــوق 

فــــي حــــین أشــــارت التجــــارب الســــابقة باســــتخدام ،)%40-10(الكثافــــة
محلول الفوسفات أو السترات المنظم في االستخالص إلـى فقـد الفیـروس 

كمـا ،)18، 8، 7(لمـنخفض السـرعةفي الراسـب حتـى بـالطرد المركـزي ا
Polyethyleneأشــــیر إلــــى أن الترســــیب بإضــــافة  glycol (PEG) ،

واســتخدام عمــود الســكروز المتــدرج الكثافــة خــالل مراحــل التنقیــة لــم تكــن 
النتــائج المرضــیة مثــل بقیــة الفیروســات حیــث تجمعــت جســیمات يتعطــ

موصــوفة مــن تبــاع الطریقــة الاالفیــروس وترســبت إلــى أســفل األنبــوب، وب
)، باســتخدام كلوریــد الســیزیوم المتــدرج الكثافــة 11(وآخــرونCohenقبــل 

ـــإن كمیـــة الفیـــروس النقـــي النـــاتج مـــن أوراق البطاطـــا الحلـــوة المصـــابة  ف
بینمــا وصــلت مغ/كــغ مــن األنســجة المصــابة100-50تراوحــت مــابین 
ــــى  ــــة .غ/ كــــغمــــ3.0-0.6بدراســــتنا إل ــــوحظ وجــــود اخــــتالف بــــین كمی ل

الفیــروس النقــي الناتجــة بــاختالف النباتــات المســتخدمة فــي االســتخالص 
.I(بطاطا حلوة،  setosa ( والمزروعة ضمن البیت الزجـاجي، وقـد كانـت

كمیـة الفیـروس النقـي الناتجـة أعلـى فـي نباتـات البطاطـا الحلـوة المـأخوذة 
مـن العینـات المـأخوذة مــن هانفسـع الكمیــة مقارنـة مـالزجـاجي مـن البیـت 

ـــة الفیـــروس المتحصـــل ، كمـــابـــرتالمخ كـــان االخـــتالف واضـــحًا فـــي كمی
علیهـــــــــا بـــــــــاختالف طـــــــــول فتـــــــــرة التخـــــــــزین ضـــــــــمن المجمـــــــــدة عنـــــــــد 
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وراق فاقــــــت كمیــــــة الفیــــــروس الناتجــــــة مــــــن األ.)2جــــــدول (س˚80-
أطـــول العینـــات المحفوظـــة لفتـــرة نمـــمثیلتهـــاالطازجـــة أو األقـــل تخزینـــًا 

واأشـار ن)، الـذی11وآخـرون (Cohenوهذا یتفق مـع نتـائج)،2(جدول 
فـي البـراد أو فـي المجمـدة قبـل التنقیـة إلى تجنب حفظ العینات المصـابة

تراوحــــت كمیــــة .حفاظــــًا علــــى ســــالمة جســــیمات الفیــــروسلفتــــرة طویلــــة
وهـــي )،2(جـــدول مـــغ/ كـــغ6.4-0.6الفیـــروس النقـــي الناتجـــة مـــا بـــین 

النبـات مـن ة المتحصـل علیهـا فـي دراسـة أخـرى بالكمیكمیة قلیلة مقارنة
N. benthamiana)9( بینما كانـت مغ/كغ،17-2حیث تراوحت بین

وتراوحـــت كمیـــة الفیـــروس ).18(مغ/كـــغ10إلـــى 8أخـــرىدراســـة فـــي 
مغ/كـــغ مــــن 20-5مـــابین I. nilالمتحصـــل علیهـــا مـــن أوراق نبـــات

سـجة المصـابة مغ/كغ من األن100-50)، و 8، 7األنسجة المصابة (
فــــي هــــذا االخــــتالف إلــــى )، وقــــد یعــــزى الســــبب11فـــي دراســــة ســــابقة (

السـكروز عمـوداستخدامخاصة باختالف طریقة التنقیة واالستخالص، و 
المتدرج الكثافة بدًال من كلوریـد السـیزیوم األكثـر كفـاءة، حیـث أشـیر إلـى 
ـــد اســـتخدام  أن حـــوالي نصـــف جســـیمات الفیـــروس تفقـــد فـــي الراســـب عن

.)11(السكروز بدًال من السیزیوم عمود

.نتائج محاوالت االستخالص والتنقیة لفیروس التبرقش الریشي على البطاطا الحلوة. 2جدول 
Table 2. Results of extraction and purification of Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV).

حلب.- زجاجي: التنقیة تمت من النباتات التي تم مضاعفة الفیروس علیھا والموجودة في البیت الزجاجي في المؤسسة العامة إلكثار البذار
مخبر: التنقیة تمت من النباتات التي تم مضاعفة الفیروس علیھا والموجودة في مخبر الفیروسات في مركز البحوث في بوقا.

تنقیة مباشرة دون أي فترة للتجمید.طازجة:
Glass house: Purification was carried out on infected plants grown in a glass house at the Seed Multiplication General Institute, Aleppo.
Lab: Purification was carried out on infected plants grown in the virology lab at Bouka Research Center.
Fresh: Purification was carried out on freshly harvested infected leaves without storage at -80 ˚C.

محاولة 
االستخالص
Extraction

الكمیة 
یة النبات

المستخدمة
(غ)

Total
plant

material
used (gr)

نوع النبات 
المصاب

Infected
plant

ظروف نمو النبات 
المصاب وفتلرة 

س°80-التخزین عند 
Growing

conditions and
storage period

at -80° C

االمتصاصیة 
عند طول 

260موجة 
اً نانومتر

Absorption
at 260nm

االمتصاصیة 
عند طول 

280وجة م
نانومتراً 

Absorption
at 280nm

النسبة 
280/
260

260/280
ratio

تركیز الفیروس 
مغ/مل
virus

concentration
(mg/ml)

كمیة 
الفیروس 
الكلیة في 

مل 1.5
(مغ)محلول

Total virus
quantity in

1.5 ml
(mg)

بطاطا حلوة150
Sweet potato

طازجة/ بیت زجاجي
Fresh/Glasshouse

0.1320.0941.40.10.15

بطاطا حلوة250
Sweet potato

طازجة/ مخبر
Fresh/Lab

0.0630.0401.50.050.075

بطاطا حلوة3200
Sweet potato

طازجة/ مخبر
Fresh/Lab

0.1010.0731.30.080.12

بطاطا حلوة4200
Sweet potato

طازجة/ زجاجي
Fresh/Glasshouse

0.5600.371.510.430.6

بطاطا حلوة5200
Sweet potato

أیام/ زجاجي5
5 days/Glass house

0.4790.3651.30.370.56

بطاطا حلوة6200
Sweet potato

یوماً/ زجاجي12
12 days/Glass

house

0.2400.1521.570.1920.28

بطاطا حلوة7200
Sweet potato

یوماً/ زجاجي22
22 days/Glass

house

0.1470.1031.420.110.16

8200I. setosaطازجة/ زجاجي
Fresh/glass house

1.0720.6491.650.851.28

9200I. setosa13یوماً/ زجاجي
23 days/Glass

house

0.5030.3441.460.40.6

10200I. setosa23یوماً/ زجاجي
23 days/Glass

house

0.190.1671.180.150.22
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طة اختبــاري ابوســفــي المســتخلصتــم التأكــد مــن وجــود الفیــروس
TBIAوDBIA وذلـــك باســـتعمال المصـــل المضـــاد لفیـــروس التبـــرقش ،

)، كما استعمل جزء من CIPلدولي للبطاطا (الریشي المنتج في المركز ا
، حیـــث I. setosaالمســـتخلص الفیروســـي إلجـــراء عـــدوى علـــى نباتـــات 

أظهرت النباتات المعداة أعراضًا إیجابیة ومماثلة لألعـراض الناتجـة عـن 
تـــم حســـاب .اإلعـــداءمـــن اً یومــ15-10فیــروس التبـــرقش الریشـــي بعـــد 

البنفســـجیة عنـــد الموجـــة نســبة مقـــدار امتصـــاص الفیـــروس لألشـــعة فـــوق 
نــــــانومتر وأمكــــــن الحصــــــول علــــــى 280وعنــــــد الموجــــــة نــــــانومتر260

غ مادة نباتیة مصابة.200الفیروس النقي من 

المصل المنتج محلیاً یم و تق
أظهر المصل المنتج محلیًا تفاعًال قویًا ومتخصصـًا مـع نباتـات البطاطـا 

ـــوة المصـــابة بفیـــروس التبـــرقش الریشـــي عنـــد ا الحلـــوةعلـــى البطاطـــالحل
، وكانت الفروق بین العینـات المصـابة والسـلیمة DBIAاستعمال اختبار 

ــــون .واضــــحة وقــــد أكــــدت الدراســــة أن األجســــام المضــــادة المتعــــددة الكل
علـــى البطاطـــا لفیـــروس التبـــرقش الریشـــيالعزلـــة المحلیـــة المنتجـــة ضـــد 

مــن الســاحل الســوري، اســتطاعت أن تكشــف عــن وجــود فیــروس الحلــوة
عنـد DBIAش الریشي بقوة وحساسیة عالیـة عنـد اسـتخدام اختبـارالتبرق

ولـــدى مقارنـــة . 1/1000خفیـــف وبكفـــاءة أقـــل عنـــد الت500/1خفیـــف الت
المصــــل المنــــتج محلیــــًا مــــع المصــــل المنــــتج فــــي المركــــز الــــدولي نتــــائج 

وجــود تقــارب مــن ناحیــة شــدة وضــوح العینــات المصــابة للبطاطــا لــوحظ
أن المصل المنتج ذو نوعیة مقبولة.على دل مما یعلى نترات السیلیلوز

ـــة  ـــة والتطبیقی ـــاحیتین العلمی ـــرة مـــن الن ـــة كبی إن لهـــذه الدراســـة أهمی
بعـــض منـــاطق حیـــث أكـــدت علـــى وجـــود فیـــروس التبـــرقش الریشـــي فـــي

وأمكـــن إنتـــاج مصـــل مضـــاد كاشـــف ةســـوریزراعـــة البطاطـــا الحلـــوة فـــي
بذار بطاطا حلوة للفیروس محلیا. كما أن برنامج اإلكثار للحصول على 

معتمدة والحاوي على أقـل نسـبة مـن اإلصـابة یعتبـر المفتـاح الـرئیس فـي 
الحـد مـن األضـرار الناتجـة عـن هــذا الفیـروس والـذي یسـتلزم طـرق فعالــة 

فـي األكثـر شـیوعاً مـاهDBIAوTBIAللكشـف عنـه. إن اختبـاري الــ 
الكشـــف عـــن فیروســـات البطاطـــا الحلـــوة عـــن طریـــق اســـتخدام األمصـــال 

المضادة المتعددة الكلون والمتخصصة.

Abstract
Akel, E.H., Sh. Sankary, Y. Abu-Ahmad , S. Al-Chaabi, and I.D. Ismail. 2014. Production of polyclonal antiserum for a
Syrian isolate of Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV). Arab Journal of Plant Protection, 32(3): 260-265.

This study aimed to purify a local isolate of Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV, Potyvirus; Potyviridae), and produce a
polyclonal antiserum against it. SPFMV was reported to be the main virus affecting sweet potato fields in Syria. Results showed that,
SPFMV can be purified directly from sweet potato and from I. setosa infected leaves. The amount of purified virus varied based on infected
host species, harvest time, and storage duration under -80°C. Moreover, I. setosa leaves yielded 1.1-6.4 mg/kg compared with 0.06-3.0
mg/kg from sweet potato infected leaves. SPFMV antiserum was produced against a Syrian isolate of SPFMV and used to reliably identify
the virus in SPFMV-infected samples collected from Syria. The results of using this antibody were consistent with those obtained from using
SPFMV antibody obtained from the International Potato Center (CIP). In addition, the locally produced antibody was specific to SPFMV,
sensitive, and detected SPFMV infection in plant extract diluted 1:500.The low cost of producing SPFMV antiserum locally will permit
conducting large scale surveys for the virus and facilitate the production of virus free sweet potato propagation material in Syria.
Keywords: SPFMV, purify virus, Antibody, DBIA, Syrian coastal.
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