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خالصةال
ھ

إذأن. وأھمیتھ
ن للنباتات األوراقمن ٥,٧٦/١٠٠١,٤٦

حصول أمكن. أرنب. المصابة ل ا
بعةبعد ١/١٠٢٤ ١٠,٨أر

األولىمل لكل حقنة ، الثالث حقنات /ملغم
. لألذنوحقنة رابعة منشطة في الورید الخارجي 

. الفایروس المنقى ومستخلص من نبات مصاب بالفایروس
لغم٢٠,٨-١٠خفیف في الت٠,٦١٦نانومیتر كان ٤٠٥الطول الموجي  مل ، /م

لص نبات ٠,٠٣مقارنة بـ أعالهلمستخلص نبات بطاطا مصاب بالفایروس ولنفس التخفیف ٠,٣٩٦و  تخ مس ل
أن. ٠,٠٠٩

بعد  لغت اإلنبات٣٠–١٠وس  بعةبعد % ١٠٠ب أر
٤٠% ٨٠عدوى ، و

٥٥,٥٥إلىانخفضت نسبة إنبات الدرنات المصابة . من آخر عدوىأسابیع٤بعد أخذتمن نباتات % ٨٧,٥
٤و ٥٠٢عند إجرا% ٦٥,٠و 

.یوما من اإلنبات ولنفس المدد أعاله٦٠إذا أجریت العدوى بعد % ٤٠,٠و ٣٤,٧٨

المقدمة
، Polerovirus، جنس Potato leaf roll virus)PLRVیعد فایروس التفاف أوراق البطاطا 

أھمیةمن بین أكثر الفایروسات )Luteoviridaeعائلة 
٧٥ %)Beemister و
Rozendaal،و١٩٧٢Jayasingh،أنإلىأخرىدراسات أشارت). ١٩٨٨

% ٧٧,٣و ٤٣,٥و األول% ٥٣,٨و ٢٩,٢ات بنسبة عدد ووزن الدرن
).١٩٨٣،Kurppa(على التوالي 

%٤٦,٤٨–٣٣,٤٣إلىزراعة درنات بطاطا مصابة أدت
)Mariano،١٩٨٩ .( ذكرHamm وHane)١٩٩٩ (PLRVب سب

.بتأثیره في عدد ووزن الدرنات% ٦٠خسارة في الحاصل بنسبة 
PLRVوجني اإلصابةاإلصابة

إذ) ١٩٨٥،Manzerو Storch(الحاصل 
١٩٧٢،Beemster(بالفایروس في مرحلة متقدمة من عمر النبات إلصابةاعدد الدرنات المصابة اذا حدثت 

).٢٠٠٠،وآخرونRobertو

Physalis floridana)Singh وSomervill،و١٩٩٢Jouan،٢٠٠١( ،
Datura stramoniumتورة والدا L.)Hepp وde Zoeten،١٩٧٨(Solanum

tuberosum)Rowhani وStace-Smith ،و١٩٧٩Clarke ،١٩٨١.(
استعمل دارئ روس من االنسجة النباتیة المصابةاستعملت محالیل دارئة مختلفة الستخالص الفای ، ف

)١٩٧٨،de Zoetenو Hepp(٧,٤موالري بدالة ٠,١
٠,١٧,٤)Rowhani وStace-Smith ،ودارئ )١٩٧٩ ،

)١٩٩٢،Somervillو Singh(٠,١٧,٢سترات الصودیوم 
)EDTA (

٢٠١٠/   ٢٧/١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠ریخ تسلم البحث تا
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روق ). ٢٠٠١،Jouanو١٩٧٨،de Zoetenو Hepp(لغرضل
١:١)/ (

٢٥) %Rowhani وStace-Smith ،و١٩٧٩Singh وSomervill،١٩٩٢ .(
نسبة ٦٠٠٠وزنھ الجزیئي PEGالمحلول الرائق بواسطة  تون ب نسبة ٨٠٠٠%٧دال % ٨ب

).٢٠٠٠،Lockhartو NaCl)Scagliusiموالري ٠,٢مع 
PLRV

.الدرنات وحجم الخسائر الناجمة عن ذلكإلىل الفایروس وانتقااإلصابةلحدوث 

مواد البحث وطرائقھ
:استخالص وتنقیة الفایروس

. PLRVباصابتھا بفایروس 
PLRV

)Al-Ani ،٢٠١٠وآخرون.(PLRV
. لتكثیرهM. persicaeبطاطا ومنطاد وداتورة بواسطة من الخوخ االخضر 

/حشرات٤٨١٠المن 
. ساعة٤٨

و. 
Rowhani وStace-Smith)الستخالص وتنقیة الفایروس) ١٩٧٩.

أربعةبعد أخذت(١٠٠سحق 
موالري بدالة ٠,٥() 

-Na-DIECA)Na% ٠,١نول، و % ٧,٤٠,١ Diethyl dithio
carbamate( ( ٢: ١بمعدل)أربع). :وزن .

مستخلص% ٦٠و٢٥و١٠للراشح مزیج من الكلوروفورم والبیوتانول بالنسب أضیف ل عرض . من حجم ا
٤˚

ALC R4239 High Speed(دقائق١٠/دورة١٠٠٠٠
Refrigerated Centrifuge(.

PEG)Polyethylene glycol (٧بنسبة ١٠٠٠٠ %
. ˚٤موالري كلورید الصودیوم واخضع للرج بوا٠,٢

. ٣٠/دورة٥٠٠٠
١٠,٠٧٧,٤٠,٧٥

بسرعة موالري یوریا، واخضع لعملیة انتبا زي  دقائق١٠/دورة١٠٠٠٠ذ مرك
 .Millipore٠,٤٥

٥٠٠في ١٢٠٠٠وعرض لعملیة فصل غشائي في كیس دیلزة ذي نفاذیة 
.س˚٤رجاج مغناطیسي بدرجة 

:تقدیر تركیز الفایروس
Spectrophotometer٢٨٠و ٢٦٠

:حسب المعادلة
مقلوب التخفیف× ) =                                          مل/ملغم(التركیز 

)١٩٨٤العاني وراثي (:وحددت نقاوة الفایروس حسب المعادلة

بأربع٩عمر :
فياألولىالحقنات الثالث أجریت. مل لكل حقنة/ملغم٠,٨مل تركیز ١الفایروس النقي بمعدل 

Incomplete Freunds’s Adjuvantأسبوعیابمعدل حقنة 
Sigma(من شركة  Chemical co. USA .(ثالثة وأجریت بعد  نشطة  لم بعة ا لرا نة ا لحق لحقنة ا من ا

نانومتر ٢٦٠مقدار االمتصاص على 
)٥,٠(معامل االنطفاء 

نانومتر٢٦٠مقدار االمتصاص على 
نانومتر٢٨٠مقدار االمتصاص على 
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لحقنة أسبوعد جمع المصل بع). ١٩٧٩،Stace-Smithو Rowhani(الثالثة في ورید األذن  من ا
س مدة ˚٣٧اإلناءترك . إناءاألذن

دقائق ٥/دورة٣٠٠٠. ساعتین للتجلط
.س˚٢٠-وحفظ بدرجة 

globulineγ (IgG١-(لوبیولین 
لموجي ١,٤امتصاص مقداره : (ملغم وفق المعادلة لطول ا لى ا لغم٢٨٠١ع بط الـ ). مل/م ر

IgG باإلنزیمAlkaline phosphatase واستعمل للكشف عن الفایروس بتقنیة الیزا)DAS-ELISA ( في
).١٩٨٧،Van der Wantو deBox(اإلصابةالتجارب الالحقة وفي تقدیر نسبة

:الدرنات بعد العدوى والخسارة في الحاصل جراء إلىتحدید مدة انتقال الفایروس 
. ) اختبرت مصلیا(خالیة من الفایروس صنف دیزريبطاطا

تركت ٦كررت المعامالت . اإلنباتیوما من ٦٠، ٥٠، ٣٠،٤٠، ٢٠، ١٠اعدیت النباتات بعد  ات و مر
وى ، ومن أسبوعینبعد ) نباتات٣(جمعت الدرنات من نصف النباتات . نباتات بدون عدوى للمقارنة لعد من ا

أخذت. من العدوىأسابیع٤بعد اآلخرالنصف 
PBSوزن(٢: ١: (

.وقدرت نسبة اإلصابة في الدرنات)١٩٧٧(Adamsو Clarkالختبار الیزا بطریقة وأخضعت

النتائج والمناقشة
تضاعف الاألفضلتشیر النتائج التي تم الحصول علیھا من ھذه الدراسة ان العائل التكثیري  ل

اذ . األجزاءھو نبات البطاطا ، وان 
لغم٠,٨٢٠األجزاءبلغ تركیز الفایروس المستخلص من  نة بـ /م قار لغم٠,٧٣٠مل م مل /م

لغم٠,٦٩٠. س˚٢٠-من األنسجة المحفوظة بدرجة     مل و /م
لدراسات أشارتوقد . /ملغم٠,٦٠ األجزاءأنا

نسجةأعلى مجمدة األ ل أوا
)Sarker،و١٩٧٦Gugerli،و١٩٧٩Rowhani وStace-Smith،و١٩٧٩Clarke،

١٩٨١(.
إذااألنسجةغم من ١٠٠/ملغم٥,٧٦كانت حصیلة الفایروس المنقى 

/ملغم٠,٤آخرون
)Rowhani وStace-Smith،و١٩٧٩Clarke،١,٥–٠,٨،) ١٩٨١/
)Goszczynski،(منطاد مصابة /ملغم٠,٤–٠,٣،)١٩٨٧Jouan٢٠٠١،وآخرون .(

إلى
).١٩٧٢(Agrawalو Kadoذلك إلىرأشاحصول فقد بالفایروس كما 

نسبة ١:١أنوجد  % ٢٥ب
نة بـ ١,٤٦إذاألخرىمن النسب أفضلالمستخلص كانت  قار نسب ١,٤٠و ١,٢٦م لل

. نتائج مماثلةإلى) ١٩٧٨(de Zoetenو Heppوقد أشار . بالتتابع% ٦٠و ١٠

parafilm اسطة .Mبو persicae . إلىأشارتوقد
كفاءة الطریقة إلىھذا یشیر ان). ٢٠٠١،وآخرونJouanو١٩٧٨،de Zoetenو Hepp(بواسطة المن 

أن. أثناء
المواد الفینولیة وبالتالي منع تثبیط الفایروس أكسدةمنع إلىأدتاحتواء دارئ االستخالص على مواد مختزلة 

)Rowhani وStace-Smith،و١٩٧٩Clarke،١٩٨١.(
Microtiter plate) لون اصفر(ظھر تفاعال موجبا:المصل المضاد وكفاءتھ

الحقلأخذت . من 
لموجي  لطول ا ٢-١٠و١-١٠و٠,٢٥٣١و٠,٦١٦و١,١١١و٤٠٥١,٧٦٢ا

ل٠,٢٦٠و٠,٣٩٦و٠,٧٣٠و٣١,١١٨-١٠و
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أعالهللتخافیف ٠,٠١٦و٠,٠٣٠و٠,٠٣٣و٠,٠٤١بـ مقارنةPLRVلمستخلص نبات بطاطا مصابة بـ 
.لمحلول دارئ االستخالص٠,٠٠٩لمستخلص نبات سلیم ، و 

٣٠–١٠أننتائج اختبار الیزا أظھرت
المصابة من نباتات معداة بعد وان نسبة الدرنات .. عدوى آخرمن أسابیع٤بعد % ١٠٠إلىوصلت اإلنبات

آخر عدوى ، وأسبوعینبعد أخذت% ٨٠كانت اإلنباتیوما من ٤٠ بعةبعد أخذت% ٨٧,٥من  أر
بعد . عدوىآخرمن  لمعداة  ات ا من النبات بة  مصا ل ات ا درن ل بة ا نس فضت  نخ تصل اإلنبات٦٠و ٥٠ا ل
وى بالتتابع آخرمن ٤و ٢بعد% ٤٠,٠و ٣٤,٧٨بالتتابع و % ٦٥,٠و ٥٥,٥٥إلى جدول ال(عد
١.(

):١(جدول ال
PLRVالتفاف أوراق البطاطا 

العدوى بعدت
یوم/اإلنبات

اإلصابةنسبة عدد الدرنات المصابةعدد الدرنات المختبرة
بعد أسبوعین 

ن آخر عدوىم
أسابیع ٤بعد 

من آخر عدوى
بعد أسبوعین 
من آخر عدوى

أسابیع ٤بعد 
من آخر عدوى

بعد أسبوعین 
من آخر عدوى

أسابیع ٤بعد 
من آخر عدوى

١١٠٩١١٩١١١٠٠١٠٠
٢٢٠١١١٣١١١٣١٠٠١٠٠
٣٣٠١٢١٣١١١٣٩٢.٥١٠٠
٤٤٠١٥١٦١٢١٤٨٠٨٧.٥
٥٥٠١٨٢٠١٠١٣٥٥.٥٥٦٥.٠
٦٦٠٢٣٢٠٨٨٣٤.٧٨٤٠.٠

إلىأشارواإذ، نتائج مقاربة إلىالعدید من الباحثین في ھذا الموضوع أشار
 .PLRV

أسرعإذسرعأحیث ینقل بالمن فان انتقالھ یكون 
)Storch وManzer،و١٩٨٥Hull،٢٠٠٢ .(

وقد الأبطأفان حركة الفایروس تكون اإلنباتیوما من ٦٠و ٥٠عمر النبات 
وأطلقمقاومة أكثرالدرنات حیث یكون النبات في ھذه الحالة إلىقاألورا
).٢٠٠٠،وآخرونMature Plant Resistance)MPR) (Robertالبالغ 

أنیستخلص مما تقدم 
اإلصابةعند حدوث ویالحظ انھ. في العراق

PLRVأنأشارت. أكثر
و١٩٨٨،Jayasinghو١٩٨٣،Kurppa(فضال عن تدھور نوعیة الدرنات % ٧٥یسبب خسائر تتجاوز 

Mariano،و١٩٨٩Hamm وHane،١٩٩٩( .
إلى

على إن. )٢٠٠٠،وآخرونRobert) (العدد والوزن(الكبیرة في حاصل الدرنات 
إلى

.نمو النباتات
إن

األكثرنبات البطأن
أن

وقد . . 
،Stace-Smithو Rowhani(المكانیة تنقیة إلىدراسات عدة أشارت
) ٢٠٠١،وآخرونJouanو١٩٨١،Clarkeو١٩٧٩

)Hull،
.تابعة الفایروس وتضاعفھ في أجزاء النبات المختلفةوأمكن بواسطتھا م) ٢٠٠٢
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PURIFICATION OF POTATO LEAF ROLL VIRUS (PLRV),
DETERMINATION ITS SEROLOGICAL PROPERTIES AND MOVEMENT

WITHIN THE PLANT
Sabir N.H. Diwan Mustafa A. Adhab Rakib A. Al-Ani

Plant Protection Department- College of Agriculture – University of Baghdad
Email: maa_adhab@hotmail.com

ABSTRACT
This study was conducted to purify of Potato leaf roll virus (PLRV), study

its serological properties, importance, and its movement within the plant. It was
found that the more suitable host for virus multiplication was potato plants. An
average of 5.76 mg of purified virus per 100 g of leaves and stems at purity of 1.46
was obtained. The purified virus had preserved its infectivity and immunogenicity.
An antiserum against the virus was obtained after 4 injections of pure virus, each of
1 ml at 0.8 mg/ml. The first 3 injections were intramascular with Incomplete
Freund’s Adjuvant weekly. The fourth booster one was in the external ear vein after
2 weeks. The efficiency of the AS was tested by ELISA test with pure virus and
extracts from virus infected plants. It was found that the absorbance of ELISA
reaction at 405 nm is 0.616 at 10-2 dilution for pure virus (at 0.8 mg/ml), and 0.396
for extract from virus infected plants at the same dilution as compared with 0.03 for
extract from healthy plants, and 0.009 for extraction buffer. Results showed that the
percent of infected tuber from virus inoculated plants after 10 – 30 days of
germination reached to 100% after 4 weeks of the last inoculation, 80% and 87.5%
from virus inoculated plants after 40 days of germination collected after 2 and 4
weeks of the last inoculation respectively. The percent of infected tubers was
decreased to (55.55 and 65.0)% , (34.78 and 40.0)% from plants inoculated after 50
and 60 days of germination, collected after 2 and 4 weeks of the last inoculation.
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