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 Research Paper (Characterization: Viruses)   )فيروسات :توصيفبحـوث (
  

  (PVY) واي /البطاطسمن فيروس البطاطا السورية عزالتالتوصيف بعض 
  

  3ونوران عطار 1، سليم راعي3، صفاء قمري2+1وضاح مبيض
  

  البطاطا، بذار إلنتاجي الوطن المشروع) 2( ؛سورية ،الالذقية ،جامعة تشرين ،لية الزراعةك ،سم وقاية النباتق) 1(

  ؛mobayed2@gmail.com: البريدااللكتروني سورية، حلب، ،لتأمين المستلزمات الزراعية العامة المؤسسة

  s.kumari@cgiar.orgالبريد االلكتروني: ،حلب، سورية ،)ايكارداالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( الفيروسات، مختبر) 3(
  

  ص الملخ
. (PVY)واي  /البطاطسمن فيروس البطاطاالسورية عزالت التوصيف بعض  .2014 مبيض، وضاح، صفاء قمري، سليم راعي ونوران عطار.

  .87-79: )1(32، العربيةمجلة وقاية النبات 
 جنس ،Potato virus Y ،PVY( واي /البطاطسفيروس البطاطا من عزالتخمس توصيف ل والجزيئيةوالحيوية  المصلية طرائق الكشف استخدمت

Potyvirus،  فصيلةPotyviridae (إليزا أظهرت نتائج اختبارسورية.  من مجموعة من حقول البطاطا/البطاطس في مناطق مختلفة )DAS-ELISA(  للعزالت الخمس
ي بعد النسخ العكس لبوليميرازلالتفاعل المتسلسل  نتائج اختبار تتطابقكما  الكلون لفيروس البطاطا/البطاطس واي. المتعدد مع المصل المضادفقط إيجابيًا تفاعًال 

)RT-PCR ( فيروس الغطاء البروتيني ل نة بتضخيم جزء ممتخصصال استخدام زوج من البادئاتوذلك عند المختبرة، الخمس  للعزالتمع مثيالتها في اختبار إليزا
 .العزالت المختبرةمؤكدة وجود فيروس البطاطا/البطاطس واي في  زوج قاعدي) 618(توقع بة بالحجم الماعصالعزالت أعطت جميع  حيث البطاطا/البطاطس واي

بينت النتائج وجود إصابة مختلطة من  ،فيروسالج من البادئات المتخصصة لتحديد سالالت اأزو  ستةباستخدام  RT-PCR راختباالعزالت الخمس ب رااختبوعند 
إلى الساللة مجموعتين من حماه والقنيطرة ال K5و H2العزلتين الالذقية، وانتماء  منطقةمن المجموعة  L1العزلة في  PVYNTN الساللةو  PVYNTN-NWالساللة 

PVYNW ن االعزلت، في حين انتمتD3 وA4 إلى الساللة  المجموعتين من دمشق وحلبPVYNTN.  بين العزالت  %99-97 بلغت بأن نسبة التشابهوأظهرت النتائج
  بين العزالت المدروسة والعزالت األمريكية  % ما98-83)، وPVYNTN )HR1 FJ204166.1والعزلة األمريكية العزالت السورية بعض المدروسة مع  األربع

)PVY-O5 HQ912901.1 وPVYWi HQ912868.1) البريطانية ،(PVYN  العزلةSASA 207 AJ584851.1لمانية () واألPVYWi العزلة  
261-4 AM113988.1.(  مجموعتين من دمشقالعزلتين تقارب بين الكما أوضحت شجرة القرابة الوراثية وجود (D3) ةوالالذقي (L1) وهذا يتوافق مع نتائج اختبارات ،

RT-PCR الساللة  في هذا البحث والتي أوضحت انتماء العزلتين إلىPVYNTN ،ةمن القنيطر  ةمجموعال العزلة انفصلت بينما (K5)الشاهدعزلة  عن (AL6) 
  .حلب المجموعة من

  .شجرة القرابة الوراثية، RT-PCRاختبار إليزا، اختبار  ،PVY/البطاطس واي، البطاطا فيروسمفتاحية:  كلمات
  
  مقدمةال
  

تعتبر العروة الربيعية الموسم الرئيس إلنتاج بذار البطاطا/البطاطس في 
حيث تأتي  ،ع في الحقولو ، ويتنوع مصدر بذار البطاطا المزر ةسوري

بية و الكمية األكبر من البذار عن طريق استيراده من الدول األور 
كما يعمد  إلنتاج بذار البطاطا، المشروع الوطني إنتاجباإلضافة إلى 

كبذار  مالكثير من المزارعين عادة إلى إبقاء أو بيع جزء من محصوله
محلي للعروة القادمة. وهذا يتيح دخول وتضاعف وتطور هجيني 

 وسات أو عزالت أو سالالت فيروسية جديدة أو قديمة محليًا.لفير 
 ،Potato virus Y ،PVY( واي /البطاطسفيروس البطاطا يعتبرو 

األكثر أحد أهم الفيروسات  )Potyviridaeفصيلة  ،Potyvirus جنس
و )، وه35( دولياً محصول البطاطا/البطاطس  أثيرًا علىوتانتشارًا 

محليًا  /البطاطسفي حقول البطاطا انتشاراً الفيروس الرئيس األكثر 
 وله العديد من، رمن الفيروسات شديدة التغيُّ كما يعتبر  .)32(

 ،PVYO ،PVYC ،PVYN: التالية، عرف منها السالالت السالالت
PVYZ و PVYE )35.(  سجل في العقدين األخيرين ظهور سالالت

) PVYN:Oتسمى في شمال أمريكا ( PVYNWو PVYNTNجديدة منها: 
ن اهاتصنفت و  ،)29، 26، 25، 16، 8في مناطق جغرافية مختلفة (

 PVYNWالساللة  تتسم. )PVYN )35ضمن الساللة ن االساللت
حديثًا و )، PVYN )34والساللة  PVYOخصائص مشتركة من الساللة ب

الذي  PVYNTN-NW جديد هومركب هجين  PVYNُاتبع إلى الساللة 
تعتبر القرابة  .)PVYNTN )14 و PVYNWيضم خصائص مشتركة من 

ال نه ولهذا فإ ،جداً  المصلية مابين سالالت فيروس البطاطا واي قوّية
الجزم بدقة وتشخيص اإلصابة باالعتماد على الطرائق المصلية يمكن 
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إلى أكثر من طريقة من طرائق الكشف عن فقط والبد من اللجوء 
الدراسات  هناك بعض .للوصول إلى تشخيص دقيق )9(الفيروس 

 واتالسنفي تمت المحلية على مستوى سالالت فيروس البطاطا واي 
  .)9، 1الماضية (

توصيف عدة عزالت سورية من فيروس  هدَف هذا البحث إلى
 البطاطا/البطاطس واي مجموعة من حقول البطاطا/البطاطس في

مكونات مجتمع هذا مناطق مختلفة، للوقوف على الواقع الحالي ل
  .في سورية /البطاطسمناطق إنتاج البطاطابعض الفيروس في 

  

  مواد البحث وطرائقه
  

  جمعها وأماكنعزالت فيروس البطاطا/البطاطس واي المستخدمة 
لفيروس  تفاعلت إيجابيًا مع المصل المضاد( عزالتتم انتقاء خمس 

عينة ورقية مجموعة من مناطق مختلفة  60) من أصل البطاطا واي
حقًال  20شملت  2011لزراعة محصول البطاطا خالل العروة الربيعية 

، العزلة الالذقيةمجموعة من وادي قنديل/ L1وهذه العزالت هي: العزلة 
H2  العزلة ، حماه/كفرزيتاالمجموعة منD3  المجموعة من

 K5، العزلة حلب/مارعالمجموعة من  A4، العزلة دمشق/سعسع
 (AL6)ستخدام عزلة محلية . باإلضافة الالقنيطرة/حينةالمجموعة من 

 من فيروس البطاطا واي معزولة من حقول البطاطا في محافظة حلب،
بر الفيروسات التابع للمؤسسة العامة تومعرفة حيويًا ومصليًا في مخ

تنتمي إلى  وجزيئياً  حلب، سورية ،لتأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي
الخالي  A6استخدم صنف البطاطا الهجين  .)PVYNW )12الساللة 

  من أي إصابة فيروسية كشاهد سليم في االختبارات.
  

  واألمصال المضادة المستخدمةاالختبار المصلي 
 )DAS-ELISA(المختلفة باستخدام اختبار إليزا فحص العزالت تم 
بر ت) في مخAdams )17 و  Clarkالطريقة المتبعة من قبل وفق

 متعددة مضادة أمصال ستة استخدمت. الفيروسات التابع للمؤسسة
 البطاطا أوراق التفاففيروس ) للفيروسات التالية: Polyclonalالكلون (

)Potato leafroll virus، PLRV ، جنسPolerovirus، فصيلة 
Luteoviridae(،  إكس البطاطافيروس )Potato virus X ،PVX، 

 ما البطاطا فيروس ،)Flexiviridae فصيلة ،Potexvirusجنس
)Potato virus M ،PVMجنس ، Carlavirus، فصيلة 

Flexiviridae(، أ البطاطا فيروس ) Potato virus A ،PVA، جنس 
Potyvirus ،فصيلة Potyviridae(،  سا البطاطافيروس   

)Potato virus S ،PVS،  جنسCarlavirus، فصيلة 
Flexiviridae(،  واي البطاطاوفيروس.  

  

  االختبار الحيوي
  برلي صنف غ تم زراعة شتول لنباتات تب

)Nicotiana tabacoum.Var. White Burley(  ضمن أصص
بر تفي البيت الزجاجي التابع لمخمكررات  3بواقع  بالستيكية

إلجراء عدوى صناعية عليها بعصارة النباتات  ،الفيروسات في ايكاردا
عزلة و  )L1 ،H2 ،D3 ،A4 ،K5( الخمس المصابة بالعزالت المحلية

وفق الطريقة كما تم إعداء الشاهد السليم بالماء، ) AL6الشاهد (
 .)Jeffries )21من قبل  الموصوفة

  

 بعد النسخ العكسي لبوليميرازلالتفاعل المتسلسل 

باستخدام مجموعة الخمس تم استخالص الحمض النووي للعزالت 
 من قبلالمنتجة  RNeasy® Plant Mini Kit 50 استخالص خاصة

الطريقة الموصوفة من قبل تباع اوب) 74904 رقم( Qiagenشركة 
Mackenzie ) 24وآخرون(.  

) للعزالت المدروسة RNAم تضخيم جزء من الحمض النووي (ت
تفاعل الباستخدام مجموعة اختبار خاصة ب RT-PCR طة اختبارابوس

-One-step RTالمتسلسل للبوليميراز مع النسخ العكسي لمرحلة واحدة (

PCR kit المنتج (شركة  من قبلQiagen )Qiagen company ،
Hidlen ،Germany 25) بحجم تفاعل نهائي 210212) (رقم 

وآخرون  Mackenzieميكروليتر، وفقًا للطريقة الموصوفة من قبل 
عتماد على سبعة أزواج من باإلو )، 28وآخرون ( Nassuth) و24(

استخدم  .)1(جدول  SIGMAالبادئات المتخصصة المنتجة في شركة 
الغطاء البروتيني  نة بتضخيم جزء ممتخصصال بادئاتمن الزوج أوًال 

 فيروس البطاطا واي،بالعينات  إصابةللتأكد من ي فيروس البطاطا وال
 ABI )Applied Biosystems 2720باستخدام جهاز المدّور الحراري 

Thermal Cycler (خاص  برنامج وفق)ستة تاستخدمومن ثم  )،10 
ج أخرى من البادئات المتخصصة بتحديد السالالت الخاصة اأزو 

منفصلة  RT-PCR اختبارات ستةبفيروس البطاطا واي ضمن 
خاصة حسب كل  مجابر  وفق ABIباستخدام جهاز المدّور الحراري 

  .)15( بادئ
طة جهاز الرحالن ابوس RT-PCRتّم فصل نواتج تفاعل اختبار   

وضع  حيث )،31( %1ز الكهربائي بعد تحميلها على هالمة األجارو 
ميكرولتر من كل  5تم تحميل و الهالم في جهاز الرحالن الكهربائي 

 2بـ  المضاعف وذلك بعد مزجها جيداً  DNAعينة من عينات الـ
. )Loading dye Buffer(الملون  ميكرولتر من محلول التحميل

 Molecular Weight Markerمؤشر لقياس الوزن الجزيئي (استخدم 

IX (0.072-1.35 kbp) إنتاج شركة) (Roche  تم  .)1449460رقم
لتظهير وسط الفصل  UV تعريض الهالم لألشعة فوق البنفسجية

  .)Gel Documentationباستخدام جهاز التصوير (
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  ه.البطاطا واي وتحديد سالالتللكشف عن فيروس  RT-PCRالبادئات المستخدمة في اختبار . 1جدول 
Table 1. Primers used in the RT-PCR tests to identify PVY and its strains.  
 

  المرجع
Reference 

السالالت 
التي يكشف 

 عنھا
Strains 

identified 

حجم ناتج 
  التفاعل

  (زوج قاعدي)
PCR 

product bp  

درجة 
حرارة 
  االلتحام

AT 
C°  

  موقع االلتحام
Attachment 

location
  تتالي القواعد النتروجينية للبادئات

Primers Sequence (5’-3’)
  القطبية

Polarity 

  البادىء
Primer 
Name

10 CP PVY 
618 60 

8118–8140 TCACAACATTTCTCAGATCTTGG  Sense PVY8139 

10 CP PVY 8713–8736 GCATTCTCATTTTGGACGTGATAG Antisense PVY8735 

23  PVYN & 
PVYNTN 

441  62 
2260–2281 GTCGATCACGAAACGCAGACAT Sense n2258  

15  PVYO & 
PVYNW 2678–2700 CGTAGGGCTAAAGCTGATAGTAG Antisense o2700 

15  
PVYN, 
PVYNTN & 
NA-PVYN 1076  61 

7582–7605 ACTGCTGCACCTTTAGATACTCTA Sense n7577 

33  PVYO & 
PVYNW 8635–8657 CTTTTCCTTTGTTCGGGTTTGAC Antisense YO3-

8648

15  
PVYN, 
PVYNTN & 
NA-PVYN 

1307  63 

7582–7605 ACTGCTGCACCTTTAGATACTCTA Sense n7577 

13  
PVYN, 
PVYNTN & 
NA-PVYN 

8864–8888 GTTTCTCCTATGTCGTATGCAAGTT Antisense SeroN 

23  PVYO & 
PVYNW 

853 64 
5578–5598 GGATCTCAAGTTGAAGGGGAC Sense S5585m 

15  PVYO & 
PVYNW 6405–6430 GTAACTCCTAAACAAATGGTGGTTCG  Antisense o6400 

15  PVYN & 
PVYNTN 

633 63  
160–179 GGGCAAACTCTCGTAAATTGCAG Sense n156 

15  PVYN & 
PVYNTN 770–792 GTCCACTCTCTTTCGTAAACCTC Antisense n787 

15  PVYO& 
PVYNW 

278  62 
515–536 GATCCTCCATCAAAGTCTGAGC Sense o514 

15  PVYN & 
PVYNTN 770–792 GTCCACTCTCTTTCGTAAACCTC Antisense n787 

  
  

  النيوكليوتيدات في مجين الفيروسدراسة تتالي بعض 
تتالي بعض النيوكليوتيدات في مجين الفيروس في مختبر  دراسةتمت 

األمراض الفيروسية ومختبر التقانات الحيوية في المركز الدولي للبحوث 
  الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)، حلب، سورية.

تم  ،RT-PCRوالجزيئي استنادًا إلى نتائج االختبار المصلي 
، المضخمتين مع AL6وعزلة الشاهد  L1 ،D3 ،K5 انتقاء العزالت

 زوج قاعدي) 441(طول القطعة  N2258 S + O2700 Aين تالبادئ
  .لدراسة تتالي بعض نيوكليوتيدات الحمض النووي الفيروسي لكل منها

طة تفاعل ا) بوسRNAتم تضخيم الحمض النووي الفيروسي (
RT-PCR  بحجم تفاعل نهائي لكن تمدة سابقًا و عالطرائق الموفقًا للمواد و

باستخدام مجموعة  PCRـتنقية منتج ال تتمكما  ميكرولتر. 50
) من إنتاج QIAquick PCR Purification Kitاستخالص خاصة (

أخذت  ) وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.28104(رقم  Qiagenشركة 
نواتج التضخيم بعد تنقيتها بغية تحديد تتالي بعض نيكليوتيدات الحمض 

النووي الفيروسي وأدخلت في تفاعل للبوليميراز مرة ثانية لكن باستخدام 
، ثم أرسلت إلى مختبر ة) على ِحدAntisenseو Sense( كل بادئة

 3100طة جهاز اسلسلتها بوس تالتقانات الحيوية في ايكاردا حيث تم

ABI  )Applied Biosystems Genetic analyser(  من إنتاج شركة
Applied Biosystems, Fostercity (الواليات المتحدة األمريكية)، 

 ABI PRISM BigDyeباستخدام مجموعة تحليل خاصة 

Terminators version 3.1 Cycle sequencing Kit من إنتاج شركة 
Applied Biosystems.  تمت معالجة البيانات المتحصل عليها

لحصول على التسلسل ل Chromas, 2.ab1باستخدام برنامج 
  المدروسة.لقطعة لالنيكليوتيدي 

المتحصل عليه للعزالت النيوكليوتيدي تمت مقارنة التسلسل 
المذكورة مع عدة تسلسالت لعزالت من فيروس البطاطا واي أخرى 

 NCBIموجودة في قاعدة البيانات التابعة للبنك الوراثي  وعالمية محلية
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باستخدام برنامج البحث عن االصطفافات في قاعدة البيانات 
BLAST.  

لبعض ) Homology treeتم إنشاء شجرة القرابة الوراثية (
 DNAMAN LynnonBiosoft , Canadaالعزالت باستخدام برنامج 

version 4.0.  
  

  المناقشةو  النتائج
  

مـــع  للعينــات المجموعـــة تفــاعًال ايجابيـــًا فقــط ااختبــار إليـــز  رت نتـــائجأظهــ
، فــــي حــــين لــــم الكلــــون لفيــــروس البطاطــــا واي المصــــل المضــــاد المتعــــدد

 ،PVAالخمســــة األخــــرى ( للفيروســــات ضــــادةالم مصــــالاألمــــع تتفاعــــل 
PVS، PVM،PVX  وPLRV(.  

أظهرت المشاهدات المتتابعة لألعـراض الظاهريـة علـى أوراق كما 
مـــن اإلعــــداء  اً يومـــ 15-10ظهـــور األعـــراض بعــــد  "برلــــي" نباتـــات تبـــغ

عزلـــة و  )L1 ،H2 ،D3 ،A4 ،K5(الخمـــس بالعصـــارة النباتيـــة للعـــزالت 
ظهــور والتــي تمثلــت بنكــرزة العــروق ومــع تطــور اإلصــابة  AL6الشــاهد 
  .والتقزم للنباتات المعدية مقارنة بالشاهد السليم االصفرار

مع ) 1، شكل 2(جدول  RT-PCRتطابقت نتائج اختبار 
، L1 ،H2الخمس ( للعزالت) DAS-ELISA( مثيالتها في اختبار إليزا

D3 ،A4 ،K5(  ،وأمكن تضخيم الحمض النووي الفيروسي المختبرة
المتخصص  PVY8735و PVY8139باستخدام زوج البادئات  للعزالت

أعطت جميع  .فيروس البطاطا وايلالغطاء البروتيني  بتضخيم جزء من
زوج قاعدي) المميز  618( توقعُعصابة (حزمة) بالحجم المالعزالت 

 RT-PCRباختبار العزالت الخمس اختبار وعند إعادة . لوجود الفيروس

أمكن تضخيم الحمض النووي  ولكن باستخدام بادئات أكثر تخصصاً 
 حيث N2258 + O2700 باستخدام زوج البادئات للعزالتالفيروسي 

زوج  441(توقع ُعصابة (حزمة) بالحجم المالعزالت أعطت جميع 
) 1شكل ، 2(جدول ونتيجة اختبار العزالت بالبادئات األخرى . قاعدي)
 PVYNTN-NW من الساللة تحوي إصابة مختلطة L1العزلة أن تبين 

للساللة  K5و H2ن ازلتالعانتمت في حين  .PVYNTNالساللة و 
PVYNW  الشاهد لعزلةمماثل وبشكل AL6 للساللة ةالمنتمي PVYNW .

لم تعط أي . PVYNTNفقد انتمتا إلى الساللة  A4و D3 أما العزلتين
عند  زوج قاعدي 278ُعصابة (حزمة) بالحجم عزالت المختبرة من ال

  .SYR-IIIالساللة  بالكشف عنالمتخصص  اختبارها مع زوج البادئات
 كليوتيدية التي تم الحصول عليها معيو مقارنة التتاليات النلدى و 

موجودة في  هنفسلعزالت السورية من الفيروس لكليوتيدية و التتاليات الني
)، وذلك باستخدام برنامج البحث عن Genbankبنك المورثات (

، تبين بأن نسبة التشابه BLASTاإلصطفافات في قاعدة البيانات 
 العزالت السوريةو % بين العزالت األربع المدروسة 99- 97 تراوحت بين

)SYR-Wi-11 AB185832.1؛ PVY-12 AB185833.2؛ 
PVYSYR AB270705.1؛ SYR-II-2-8 AB461451.1؛ SYR-II-

Be1 AB461452.1 ؛SYR-II-DrH AB461453.1؛ SYR-III-L4 

AB461454.1؛ PVY-Bu3 AB461488.1() واألمريكية ،PVYNTN ،
% مع العزالت األمريكية 98- 83و )،HR1 FJ204166.1العزلة 

)PVY-O5HQ912901.1 ؛PVYWi HQ912868.1 البريطانية ،(
)PVYN العزلة ،SASA 207 AJ584851.1 ،( و) األلمانيةPVYWi ،

  ).AM113988.1 4-261العزلة 

  
التي ات ئالبادلخمسة عزالت من البطاطا باستخدام عدة أزواج من  )RT-PCRالتفاعل المتسلسل للبوليميراز بعد النسخ العكسي ( نتائج اختبار .2جدول 

  تميز بين السالالت. 
Table 2. Results of RT-PCR for 5 PVY isolates tested by using different primers to identify the PVY strains. 

  

  *العزلة
Isolate * 

 Primers and PCR product (bp)     البادئات وحجم ناتج التفاعل (زوج قاعدي)
  حجم ناتج التفاعل

  (زوج قاعدي)
PCR product 

(bp)  

التصنيف وفق حجم 
  ناتج التفاعل

Characterization 
according to 
PCR product 

Pvy8139 
& 

pvy8735 

N2258 
& 

o2700 

N7577 
& 

yo3-8648 

N7577
& 

seroN 

S5585m 
& 

o6400 

N156 
& 

n787 

O514 
& 

n787 
618 bp 441 bp 1076 bp1307 bp853 bp633 bp278 bp 

L1+ + ++-+- 441+1076+633 
441+1307+633 

PVYNTN-NW 

PVYNTN 
H2++ --+-- 441+853 PVYNW 

D3++ -+--- 441+1307 PVYNTN 
A4++ -+-+- 441+1307+633 PVYNTN 
K5++ --+-- 441+853 PVYNW 

AL6++ --+ --  441+853 PVYNW 
A6-- ----- - - 
B-- ----- - - 

(شاھد  A6، (الشاھد) AL6(حينة/ القنيطرة)،  K5(مارع/ حلب)،  A4(سعسع/ دمشق)،  D3(كفرزيتا/ حماه)،  H2، (وادي قنديل/ الالذقية) L1* أرقام العزالت ھي: 
  (محلول منظم). Bسليم)، 

*Isolates number: L1 (Lattakia), H2 (Hama), D3 (Damascus), A4 (Aleppo), K5 (AL-Kaunetra), AL6 (control), A6 (Healthy), B (Buffer). 
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، الالذقية)(وادي قنديل/ L1=1لخمسة عزالت سورية من البطاطا  )RT-PCRالتفاعل المتسلسل للبوليميراز (تبار صورة ھالمة األجاروز الخ .1 شكل
2= H2  ،(كفرزيتا/ حماه)3= D3 /4دمشق)، (سعسع =A4 ،(مارع/ حلب) 5 =K5  ،(حينة/ القنيطرة)6= AL6 (الشاھد) ،7 =A6  ،(شاھد سليم)
8=B (محلول منظم)، M مؤشر الوزن الجزيئي =DNA molecular weight marker ladder  قياس)IX من شركة  460 1449، رقم(Roche. A :

زوج  618المتخصص بتضخيم جزء من الغطاء البروتيني لفيروس البطاطا واي، حجم ناتج التفاعل Pvy8139 + Pvy8735باستخدام زوج بادئات 
حجم ، N7577 + yo3-8648: باستخدام زوج البادئاتCزوج قاعدي،  441حجم ناتج التفاعل ، N2258 + O2700بادئات ال: باستخدام زوج Bقاعدي، 

: باستخدام زوج Eزوج قاعدي،  1307حجم ناتج التفاعل ، N7577+ seroNبادئاتال: باستخدام زوج Dزوج قاعدي،  1076ناتج التفاعل 
  .زوج قاعدي 633حجم ناتج التفاعل ، N156 + n787بادئات ال: باستخدام زوج Fزوج قاعدي،  853حجم ناتج التفاعل ، S5585m + O6400بادئاتال

Figure 1. Agarose gel electrophoresis of RT-PCR amplifications for 5 PVY Syrian isolates 1= L1 (Lattakia); 2= H2 (Hama); 
3= D3 (Damascus); 4= A4 (Aleppo); 5= K5 (AL-Kaunetra); 6= AL6 (Positive control); 7= A6 (Healthy Potato); 8= B 
(Buffer);M= Marker. 100 bp ladder DNA Marker (Molecular Weight Marker IX (0.072-1.35 kbp), Roche, Cat. No.1449460). 
A: using Pvy8139 + pvy8735 primer ( PVY coat protein), PCR Product 618 bp, B: using N2258 + O2700 primer, PCR Product 
441 bp, C: using N7577 + yo3-8648 primer, PCR Product 1076 bp, D: using N7577+ seroN primer, PCR Product 1307 bp, E: 
using S5585m + O6400 primer, PCR Product 853 bp, F: using N156 + n787 primer, PCR Product 633 bp. 
 

 كما أوضحت شجرة القرابة الوراثية المرسومة باستخدام برنامج
DNAMAN LynnonBiosoft ،Canada version 4.0  تقارب وجود

، وهذا يتوافق (L1)ة والالذقي (D3) مجموعتين من دمشقالعزلتين بين ال
في هذا البحث والتي أوضحت انتماء  RT-PCRمع نتائج اختبارات 

 من القنيطرة ةمجموعبينما انفصلت العزلة ال، PVYNTNالعزلتين إلى 
)K5عن عزلة الشاهد ( AL6 ) 2شكل.(  

تفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســات ســابقة، حيــث أكــدت ت
دراســــات متعــــددة مصــــلية وجزيئيــــة اإلصــــابة بفيــــروس البطاطــــا واي فــــي 
المناطق المختلفة لزراعة البطاطا في سورية، بنسب إصابة مختلفـة وفـق 

، 7، 5، 4، 3، 2، 1( المنطقــة والصــنف والعــام الــذي ُأجــري فيــه البحــث
 خطــــورة االنتشــــار الواســــع للفيــــروس علــــى المحصــــولوهــــذا يؤكــــد  .)11

وارتفاع نسـبة اإلصـابة بـه فـي محصـول البطاطـا والعديـد مـن المحاصـيل 
  العائلة األخرى وخاصة نباتات العائلة الباذنجانية.

618 bp 

441 bp 

1076 bp 

1307 bp 

853 bp 

633 bp 



 

 )2014( 1، عدد 32مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   84

 

  
  
  

) من فيروس AL6و L1 ،D3 ،K5باالعتماد على التتالي النيوكليوتيدي للعزالت السورية المدروسة (شجرة القرابة الوراثية المرسومة . 2شكل 
 HR1العزلة  PVYNTNاألمريكية )، SYR-Wi-11 )AB185832.1( ،PVY-12 )AB185833.2البطاطا واي والعزالت الموجدة في البنك الوراثي: 

)FJ204166.1 ،(PVY-O5 )HQ912901.1 ،(PVYWi )HQ912868.1 :البريطانية ،(PVYN  العزلةSASA 207 )AJ584851.1 :األلمانية ،(
PVYWi 4-261العزلة )AM113988.1 :المصرية ،(PVYN-Eygpt )AF522296.1 :الفرنسية ،(N-FrPVYO )X12456.(  باإلضافة لعزلة من

  .)Potyviridae، عائلة Potyvirus، فصيلة BYMV ،Bean yellow mosaic virusيك الفاصولياء (يفيروس اصفرار وموزا
Figure 2. Homology tree showing the relationship among PVY Syrian isolates (L1, D3, K5 and AL6) and different isolates 
from the Genbank based on partial sequences for 441 bp. SYR-Wi-11 (AB185832.1), PVY-12 (AB185833.2)., USA: PVYNTN 
isolate HR1 (FJ204166.1), PVY-O5 (HQ912901.1), PVYWi (HQ912868.1)., UK: PVYN isolate SASA 207 (AJ584851.1), 
Germany: PVYWi isolate 261-4 (AM113988.1), France: N-FrPVYO (X12456), Egypt: PVYN-Eygpt (AF522296.1), Bean 
yellow mosaic virus (BYMV, genus Potyvirus, family Potyviridae) isolate AB097090-BYMV-cp was add to compare with 
PVY Isolates. 

 
تــم وللمــرة األولــى، وباســتخدام اختبــار جزيئــي واحــد بخطــوة واحــدة، 

)  PVYN ،PVYO ،NAPVYNيز بين السالالت األبويـة القديمـة (يالتم
(تصـالب) جينـي للمجـين  وبين السالالت الهجينة التـي حـدث فيهـا عبـور

، RT-PCR)، باختبـار PVYNW ،PVYNTN-NWو PVYNTNالفيروسي (
، التـي تعطـي ُعصـابة (حزمـة) N2258+o2700باستخدام زوج البادئات 

  السالالت األبوية القديمة. موجودة فيالغير ، زوج قاعدي 441بالحجم 

AB097090-BYMV-cp

AB185832-SYR-Wi-11

AB185833-PVY-12

FJ204166-NTN

AJ584851-Y-N

AM113988-Y-Wilga

HQ912868-PVY-Wi

AF522296-N-Egypt

X12456-Y-N

HQ912901-PVY-O5

Aleppo-Lab

Damascus

Lattakia

Kunaitra

100%

100%

 99%

 99%

 99%

 98%

 98%

 98%

 98%

 97%

 93%

 39%

 32%

100% 30%90% 80% 70% 60% 50% 40%

AL6 

D3 

L1 

K5 



 

85 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 1 (2014) 

 PVYNTN-NWالهجينـــة ســـاللة ال وجـــودالدراســـة هـــذه أكـــدت نتـــائج 
قرابــة وثيقــة مــع الســـاللتين والتــي لهــا مــن فيــروس البطاطــا واي الجديــدة 

PVYNTN و PVYNWهـاتين السـاللتين بـينناتجة عـن العبـور الجينـي وال 
. كمـــا بينـــت )6دراســـة ســـابقة (مـــع تفـــق فـــي اإلصـــابات المركبـــة، وهـــذا ي

وهــذا يتوافــق مــع  PVYNWو PVYNTNالنتــائج وجــود الســالالت الهجينــة 
ـــــة عـــــدة حديثـــــة تؤكـــــد ســـــيادة هـــــذه الســـــالالت وانتشـــــارها مات دراســـــ قارن

خاصـــة أن الســـالالت أو العـــزالت الجديـــدة بالســـالالت األبويـــة القديمـــة. 
الناتجـــة عـــن التصـــالب الجينـــي تكـــون ذات قـــدرة إعدائيـــة عاليـــة وبالتـــالي 

أن عــــزالت  ســــابقاً  وجــــدلقــــد  .)27أكثــــر شراســــة مــــن العــــزالت األبويــــة (
فيــروس البطاطــا واي األكثــر تكــرارًا فــي حقــول البطاطــا فــي مصــر تتبــع 

 PVYNWو PVYNTN انالســاللتكمــا تســيطر )، PVYNTN )19للســاللة 
 ).36علــى معظــم منــاطق زراعــة محصــول البطاطــا الطعــام فــي بولنــدا (

عـــن ناتجـــة  PVYNW   و PVYNTNإن نشـــوء هـــذه الســـالالت الهجينـــة 
تبــع و ، PVYNو PVYOالتصــالب الجينــي للســالالت القديمــة الكالســيكية 

ذلك تزايـد مفـاجئ فـي وجودهـا وانتشـارها فـي الحقـول ضـمن وقـت قصـير 

، 12نسبيًا بحيث سيطرت على معظم مناطق إنتـاج البطاطا/البطـاطس (
18 ،20 ،22 ،23 ،30 ،33(.  

فعاليـة الطرائـق وهذا يعكس قدرة الفيـروس التطوريـة ممـا يـؤثر فـي 
المتبعة في مكافحته ويزيد من أهمية إجراء عمليات مسـح دوريـة للكشـف 
عـــن مكونـــات مجتمـــع هـــذا الفيـــروس فـــي منـــاطق إنتـــاج البطاطـــا لمعرفـــة 

ونظـرًا لتفـوق هـذه العـزالت الجديـدة  .مدى فاعلية برامج المكافحـة المتبعـة
ــــادة  وشراســــتها فإنهــــا تســــتطيع منافســــة العــــزالت األخــــرى ممــــا يســــهم بزي

يـــرتبط حـــدوث العبـــور الجينـــي بارتفـــاع نســـبة  كمـــا .)27(اإلصـــابة بهـــا 
اإلصـــابة المركبـــة بالســـالالت المختلفـــة مـــن فيـــروس البطاطـــا واي والتـــي 

لتنـــوع هـــذا ، ويعـــزى )9( وجـــد أنهـــا كثيـــرة الحـــدوث فـــي الحقـــول الســـورية
خاصـــة عنـــد اســـتخدام بمصـــادر البـــذار المـــزروع فـــي الحقـــول الســـورية، و 

كــــذلك فــــإن تخفــــي  .المحصــــول النــــاتج كبــــذار للعــــروة القادمــــة جــــزء مــــن
األعـــــراض الظاهريـــــة لإلصـــــابة الفيروســـــية (أو ضـــــعفها) عنـــــد اســـــتخدام 

خاصـة فـي حـال بكميات كبيـرة مـن السـماد اآلزوتـي فـي حقـول البطاطـا و 
ين وبالتالي ياإلصابة الوافدة يسهم بشكل كبير في تضليل المفتشين الحقل

  ها في المواسم القادمة.بقاء اإلصابة وتضاعف
 
 
 

Abstract 
Mobayed, W., S.G. Kumari, S. Ra’ai and N. Attar. 2014. Characterization of Some Syrian isolates of Potato Virus Y. 
Arab Journal of Plant Protection, 32(1): 79-87. 

Characterization of five Syrian isolates of Potato virus Y (PVY, genus Potyvirus, family Potyviridae) was studied using serological, 
biological and molecular methods. ELISA test showed that all tested isolates reacted strongly with PVY polyclonal antibodies. Veinal 
necrosis symptoms were produced by all tested isolates on N. tabacum (cv. White Burley). RT-PCR test showed that isolate L1 (collected 
from Lattakia) was infected with PVYNTN-NW and PVYNTN, whereas H2 (from Hama) and K5 (from Al-Qaunetra) isolates belonged to 
PVYNW, and D3 (from Damascus) and A4 (from Aleppo) isolates belonged to PVYNTN. The alignments of nucleotide sequences of the tested 
Syrian isolates with other isolates from GenBank showed a 97-99% nucleotide sequence homology between the tested Syrian isolates: SYR-
Wi-11 (AB185832.1), PVY-12 (AB185833.2), PVYSYR (AB270705.1), SYR-II-2-8 (AB461451.1), SYR-II-Be1 (AB461452.1), SYR-II-DrH 
(AB461453.1), SYR-III-L4 (AB461454.1), PVY-Bu3 (AB461488.1) and USA (PVYNTN isolate HR1 FJ204166.1), and 83-98% homology 
between tested isolates and USA isolates (PVY-O5 HQ912901.1; PVYWi HQ912868.1), UK isolate (PVYN, isolate SASA 207 AJ584851.1) 
and German isolate (PVYWi, isolate 261-4 AM113988.1). 
Keywords: Potato Virus Y, ELISA test, RT-PCR, homology tree. 
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