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Research Paper  (Techniques :  Bacteria )بحــوث (تقنیات : بكتیریا)

Pseudomonasإنتاج مصل مضاد متخصص بالبكتیریا  syringae pv. pisi
المسببة لمرض اللفحة البكتیریة على البازالء في سوریة

1،2وأحمد األحمد1، بكري دبس2، خالد مكوك1عالء الدین حمویة

اردا)، ص.ب. 2وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة حلب، سوریة؛ () قسم1( ة (إیك اطق الجاف ي المن ة ف دولي للبحوث الزراعی ز ال ،  5466) المرك
حلب، سوریة.

الملخص
Pseudomonas. إنتاج مصل مضاد متخصص بالبكتیریا 1999حمویة، عالء الدین، خالد مكوك، أحمد األحمد وبكري دبس.  syringae pv. pisi

.30-26): 1(17المسببة لمرض اللفحة البكتیریة على البازالء في سوریة. مجلة وقایة النبات العربیة. 
Pseudomonas syringaeیعتبـر مـرض اللفحـة البكتیریـة علـى البـازالء المتسـبب عـن بكتیریـا pv. pisi مـن األمـراض البكتیریـة المهمـة التـي تصـیب محصـول

مـن البكتیریـا ذاتهـا والمعروفـة عالمیـًا (299A)، كما حضر مصـل مضـاد للسـاللة (PI96/22)تم تحضیر مصل مضاد ضد العزلة المحلیة السوریة البازالء في سوریة. 
ــة (299A)واختبــارٕالیزا وجــود قرابــة بــین الســاللة العالمیــة المعروفــة(Slide agglutinations)كشــاهد مــن أجــل المقارنــة. أظهــر اختبــار التــراص علــى الشــریحة  والعزل

.(PI96/22)السوریة 
Pseudomonas: اللفحة البكتیریة على البازالء، كلمات مفتاحیة syringae pv. pisi ،Staphylococcus aureus،.البازالء، سوریة

المقدمة
ینتشــــــــر مــــــــرض اللفحــــــــة البكتیریــــــــة علــــــــى البــــــــازالء المتســــــــبب

Pseudomonasعـن بكتیریـا  syringae pv. pisi (Sackett, 1916)

Young, Dye & Wilkie 1978 في جمیـع أنحـاء العـالم ویعتبـر مـن
). وتشـــكل البـــذور 4أخطـــر األمـــراض التـــي تصـــیب هـــذا المحصـــول (

الملوثة بالبكتیریا المصدر األكبـر للقـاح المعـدي، حیـث تبقـى حیـة لمـدة 
تزیـــد عـــن عشـــرة أشـــهر، وعلیـــه تـــرتبط الخســـائر فـــي غلـــة البـــازالء مـــع 

ــــــذور (البكتیر  ــــــا المحمولــــــة بالب ــــــد اعتبــــــرت البكتیریــــــا11ی ). ولــــــذلك فق
P. s. pv. pisi) والبـد 10كـائن حجـر فـي لـوائح الحجـر الزراعـي ،(

من الحصول على شهادة صحیة تثبت خلـو إرسـالیات البـازالء مـن هـذا 
). وبطبیعة الحال فإن التصدیق على هذه الشـهادة یتطلـب 3الممرض (

الدقـــة تجـــرى ضـــمن مختبـــرات الحجـــر تطبیـــق عملیـــات فحـــص شـــدیدة 
الزراعـــي. إال أن تحدیـــد هـــذه البكتیریـــا یحتـــاج إلـــى وقـــت طویـــل وجهـــد 
كبیر في حال استخدام االختبارات العادیـة مثـل االختبـارات البیولوجیـة. 
اعتبـــرت االختبـــارات الســـیرولوجیة مـــن االختبـــارات األساســـیة والســـریعة 

خاصـــــة اختبـــــار االلیـــــزا والمهمـــــة فـــــي تعریـــــف البكتیریـــــا وتحدیـــــدها، وب
(ELISA))2واختبـــــــــــار التـــــــــــراص علـــــــــــى الشـــــــــــریحة الزجاجیـــــــــــة ،(

(Slide agglutination test))6 ومنـذ أكثـر مـن عقـدین مـن الـزمن .(
اعتبـــر اختبـــار التلبـــد (التـــراص) الســـیرولوجي مـــن الطـــرق الموثقـــة فـــي 

).11تعریف البكتیریا المسببة لمرض اللفحة البكتیریة على البازالء (
زداد الحاجة یومًا بعد یوم الختبارات سریعة وحساسة مـن أجـل ت

فحص أعداد كبیرة من البذور. ولذلك فقد عكفت الكثیر مـن المختبـرات 
علـــى تحضـــیر أمصـــال مضـــادة متخصصـــة، ولـــم یســـبق ألیـــة مؤسســـة 
ســـوریة تحضـــیر مصـــل مضـــاد ضـــد البكتیریـــا المســـببة لمـــرض اللفحـــة 

دفت هـذه الدراسـة إلـى إنتـاج مصـل البكتیریة علـى البـازالء، لـذلك فقـد هـ
ضـــد البكتیریـــا المســـببة لمـــرض اللفحـــة البكتیریـــة بغیـــة اســـتخدامه فـــي 

فحص بذور البازالء للتأكد من خلوها من هذه البكتیریا، وكذلك للتعرف 
على الممرض المعزول من العینات النباتیة المصابة.

مواد البحث وطرائقھ
العزالت/ السالالت المستخدمة

ــــــم - ــــــة الســــــوریةت ــــــة المحلی ــــــم اســــــتخدام العزل ــــــي هــــــذه الدراســــــة ت ف
PI96/22 المســببة لمــرض اللفحـــة البكتیریــة علـــى البــازالء وذلـــك

إلنتاج مصل مضاد لها. وقـد تـم اختیـار هـذه العزلـة نظـرًا لمقـدرتها 
اإلمراضــیة العالیــة واألعــراض النموذجیــة التــي تحــدثها فــي العــدوى 

االصطناعیة.
المســببة أیضــًا لمــرض اللفحــة البكتیریــة 299Aاســتخدمت الســاللة-

علـــــــى البـــــــازالء والمعروفـــــــة عالمیـــــــًا وهـــــــي تقدمـــــــة مـــــــن الـــــــدكتور
J.D. Taylorإنكلتــرة. اســتخدمت هــذه -، المعهــد الــدولي للبســتنة

العزلـــة إلنتـــاج مصـــل مضـــاد لهـــا مـــن أجـــل مقارنتـــه مـــن الناحیـــة 
السیرولوجیة مع العزلة المحلیة السوریة.

Pseudomonas syringaeالبكتیریـا تـم اسـتخدام- pv. syringae

ـــــارات 238Cســـــاللة رقـــــم  ـــــك الســـــتخدامها كشـــــاهد فـــــي االختب وذل
السیرولوجیة.

Bacillusتــم اســتخدام البكتیریــا - sp. كشــاهد ســلبي فــي االختبــارات
السیرولوجیة.

تحضیر المصل المضاد
لة وللســــــالPI96/22نمیــــــت البكتریــــــا للعزلــــــة المحلیــــــة الســــــوریة 

299A مـــل مـــن مســـتنبت المـــرق المغـــذي100، كـــل علـــى حـــدى، فـــي
(NB) س. تـم الحصـول علـى °25سـاعة عنـد درجـة حـرارة 48لمدة

دورة/ دقیقـة لمــدة 10,000الخالیـا البكتیریـة عــن طریـق تثفیلهـا بســرعة 
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س  باســـــــتخدام جهـــــــاز طـــــــرد °4دقـــــــائق وعلـــــــى درجـــــــة حـــــــرارة 10
مـل مـاء 5الراسب مرتین بــ . غسلSorvall RC-5Bمركزي من نوع 

مــل مــاء مقطــر 5مقطــر معقــم، ومــن ثــم أضــیف إلــى الراســب النهــائي 
ـــــــــد ـــــــــري بمـــــــــادة الجلوترألدهی ـــــــــة المعلـــــــــق البكتی معقـــــــــم. تمـــــــــت  معامل

(glutaraldehyde) وذلك عن طریق اسـتخدام عملیـة %0.25بتركیز
). بعــــدها تــــم 1ســــاعة (12لمــــدة (Dialysis)االنتشــــار عبــــر الغشــــاء 

0.1الكثافة الضوئیة للمعلق النهائي بحیث كانت القـراءة تسـاوي ضبط 

نـانومترًا، 600للقسم اآلخر وذلك علـى طـول الموجـة 2.0لقسم منه و 
س لحـــین حقنــه فـــي °20–ثــم حفــظ  فـــي  المجمــدة عنـــد درجــة حــرارة 

األرانب.
سحبت كمیة من دم األرانب قبـل حقنهمـا السـتخدامه كشـاهد، ثـم 

ل ســـاللة فـــي أرنـــب" بـــالمعلق البكتیـــري تحـــت الجلـــد حقنــت األرانـــب "كـــ
میكرولیتــــر مــــن المعلـــــق الــــذي كانــــت كثافتــــه الضـــــوئیة500بجرعــــة 

نــانومترًا. ثــم حقنــت األرانــب ذاتهــا بعــد خمســة 600عنــد الموجــة 0.1
أسابیع  بمقادیر الحقنـة األولـى ذاتهـا ولكـن أعطیـت فـي العضـل. وبعـد 

ــــى نفــــذت 12 ــــة األول ــــي العضــــل، أســــبوعًا مــــن الحقن ــــة ف ــــة الثالث الحقن
عنــد 2.0مــل مــن المعلــق البكتیــري ذي الكثافــة الضــوئیة 1باســتخدام 

نــــانومترًا. تمــــت جمیــــع عملیــــات الحقــــن بعــــد مــــزج 600موجــــة بطــــول 
ــــــر الكامــــــل ــــــد غی ــــــت فروین ــــــل مــــــن زی ــــــري بحجــــــم مماث ــــــق البكتی المعل

(Freund’s incomplete adjuvant))7.(
لثة تم سـحب الـدم مـن األرانـب أسـبوعیًا بعد أسبوع من الحقنة الثا

ـــــك30-25ولمـــــدة ســـــبعة اســـــبابیع، وبمقـــــدار  مـــــل فـــــي كـــــل مـــــرة وذل
عن طریق عمل جرح في الورید األساسي ألذن األرنب. ترك الدم لمـدة  

ساعة عند درجة حرارة المختبر ثم وضع في الثالجة علـى درجـة 2-3
المـتجلط ساعة. تـم فصـل المصـل عـن الـدم12-10س لمدة °4حرارة 

10دورة/دقیقـــــة لمـــــدة 2000باســـــتخدام جهـــــاز طـــــرد مركـــــزي بســـــرعة 

كمـادة حافظـة %0.05بنسـبة (NaN3)دقائق. أضیف أزید الصودیوم 
ثـــــــــم حفـــــــــظ المصـــــــــل النـــــــــاتج فـــــــــي المجمـــــــــدة علـــــــــى درجـــــــــة حـــــــــرارة 

س لحین االستخدام.20°–

االختبارات السیرولوجیة
ــــــــــــــة.1 ــــــــــــــى الشــــــــــــــریحة الزجاجی ــــــــــــــراص عل اختبــــــــــــــار الت

(Slide agglutination test).
تعتمــد هــذه الطریقــة علــى ربــط المصــل المضــاد المنــتج للبكتیریــا 

، Staphylococcus aureusموضــــع الدراســــة بالبكتیریــــا مــــن النــــوع 
ومــن ثــم یســتخدم هــذا المحضــر للكشــف عــن البكتیریــا المســببة لمــرض 

ذه اللفحــة البكتیریــة علــى البــازالء فــي العینــات المدروســة، وقــد اتبعــت هــ
). وتـتلخص الطریقـة Lyons & Taylor)6الطریقـة بنـاء علـى مـاذكره

بالتالي:
Staphylococcus aureusتحضیر البكتیریا أ.

ســــــــاللة رقــــــــم S. aureausاســــــــتخدمت البكتیریــــــــا 
(Cowan 1 strain, NCTC 8530)والمقدمــة مــن الــدكتور

J.D. Taylorهــذه نمیــتإنكلتــرة. -، المعهــد الــدولي للبســتنة
س فـي أطبـاق تحتـوي °37سـاعة علـى درجـة 72البكتیریا لمدة 

على اآلجار المغـذي وجمعـت النمـوات البكتیریـة بواسـطة محلـول 
من أزید الصـودیوم، %0.02یحتوي على (PBS)منظم ملحي 

ثم رسـبت الخالیـا البكتیریـة باسـتخدام جهـاز طـرد مركـزي بسـرعة 
لـــى  الراســـب النـــاتج دقیقـــة. أضـــیف إ30دورة/دقیقـــة لمـــدة 300
ــــــــــــــــز 20 ــــــــــــــــد بتركی ، %1.5مــــــــــــــــل مــــــــــــــــن مــــــــــــــــادة فورمالدهای

°80دقیقـة. سـخن المعلـق علـى درجـة 90ثـم مـزج جیـدًا لمـدة 

دقیقـة ثـم تـرك لیبــرد حتـى درجـة حـرارة المختبـر. ثــم 30س لمـدة 
ــــالطرد المركــــزي، بــــالمحلول المــــنظم  غســــل المحضــــر مرتــــان، ب

لصـودیوم، ثـم مـدد مـن أزیـد ا%0.05الملحي الذي یحتوي علـى 
ـــالمحلول المـــنظم  ـــاتج ،9:1بنســـبة PBSب ـــق الن وعومـــل المعل

ثانیــة إلزالــة 30لمـدة (Sonication)بالموجـات فــوق الصـوتیة
س، °4، ثــم حفــظ المحضــر علــى درجــة (Clumps)التكـتالت 

لحین االستخدام.

(محلول الربط)S. aureusربط األجسام المضادة بالبكتیریا ب.
یــة الــربط مــا بــین األجســام المضــادة المنتجــة والبكتیریــاتمــت عمل

S. aureus میكرولیتــر مــن 170بالشــكل التــالي: تمــت إضــافة
299Aوالســاللة PI96/22المصــل المضــاد المنــتج ضــد العزلــة 

مـــل مـــن المحلـــول 4) إلـــى 1:1(ممــزوج مـــع الغلیســـیرول بنســـبة 
لبكتیـري میكرولیتـر مـن المعلـق ا830و(PBS)المـنظم الملحـي 

100المحضــر فــي الفقــرة الســابقة (أ)، وS. aureusللبكتیریــا

میكرولیتر صبغة فوكسین أساسي كحولي مشبع معقـم بالترشـیح. 
س لحین االستعمال.°4ثم حفظ محلول الربط الناتج على 

طریقة الفحصجـ.
تــم فحــص العینــات التــي تحتــوي علــى البكتیریــا المســببة لمــرض 

علــــــــــــى البــــــــــــازالء عــــــــــــن طریــــــــــــق مــــــــــــزجاللفحــــــــــــة البكتیریــــــــــــة 
میكرولیتـــرات مـــن محلـــول الـــربط المحضـــر فـــي الفقـــرة الســـابقة 7

میكرولیترات من البكتیریـا المـراد فحصـها وذلـك علـى 5(ب) مع 
شــریحة زجاجیــة وباســتخدام أعــواد األســنان الخشــبیة. اســتخدمت 

قطرة من محلول الربط دون إضافة بكتیریا إلیها كشاهد سلبي.

، 1/50الیـة  وقـوة المصـل المنـتج حضـرت سلسـلة تخفیفـات ولتحدید فع
ــــر كــــل 1/10000و1/1000، 1/500، 1/100 مــــن المصــــل. واختب

منها على انفراد.

ــــــــا.2 ــــــــاق مباشــــــــرة بالبكتیری ــــــــة األطب ــــــــع تغطی ــــــــارٕالیزا م اختب
(Direct antigen coating –ELISA)

). استخدم فـي Koenig)5اتبعت هذه الطریقة بناء على ماذكره 
یــــــع تجــــــارب الیــــــزا معلــــــق بكتیــــــري واحــــــد محضــــــر فــــــي محلــــــول جم

، 9.6درجـــة حموضـــته (Carbonate buffer)الكربونـــات المـــنظم
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600عند طـول موجـة 0.2وبحیث كانت الكثافة الضوئیة لهذا المعلق 

میكرولیتر من هذا المعلق لكل حفرة مـن أطبـاق 100نانومترًا. أضیف 
س، ثـم °25عند درجـة حـرارة اإللیزا التي حضنت لمدة ثالث ساعات

ـــول  غســـلت األطبـــاق ثـــالث مـــرات وبفاصـــل زمنـــي خمـــس دقـــائق بمحل
. (PBST)7.4حموضــته Tween 20فوســفاتي ملحــي یحتــوي مــادة 

مولر مـن ملـح 0.1میكرولیتر/حفرة من محلول التغطیة (300أضیف 
) لتغطیـة (BSA)غرام/لیتر من مادة بـوفین سـیروم ألبـومین 10الطعام، 

وح الداخلیــة للحفــر، ثــم حضــنت األطبــاق لمــدة ســاعة واحــدة عنــد الســط
س. ومـــن ثـــم غســـلت األطبـــاق مجـــددًا ثـــالث مـــرات °25درجـــة حـــرارة 

میكرولیتــر مــن 100، ثــم أضــیف لكــل حفــرة (PBST)بمحلــول الغســیل 
%2یحتــوي علـــى PBSTالمصــل المضــاد المنـــتج والمخفــف بمحلـــول 

. 6درجــــــة حموضــــــته و Polyvinyl-Pyrrolidone(PVP)مــــــن مــــــادة 
س، ثم غسـلت °4ساعة على درجة حرارة 16وحضنت األطباق لمدة 

100، ثــــــم أضــــــیف (PBST)ثــــــالث مــــــرات  بمحلــــــول الغســــــیل

میكرولیتر/حفـــــرة مـــــن األجســـــام المضـــــادة المنتجـــــة فـــــي المـــــاعز ضـــــد 
الجلوبیولینــــــات المناعیــــــة لألرانــــــب والمرتبطــــــة مــــــع إنــــــزیم الفوســــــفاتاز 

في محلول 1/2000، المخفف إلى (alkaline phosphatase)القلوي
PBST ـــى مـــن مـــادة %0.2و PVPمـــن مـــادة %2الـــذي یحتـــوي عل

. ثم حضنت األطبـاق لمـدة 7.4بوفین سیروم ألبومین ودرجة حموضته 
س، وبعـدها غسـلت ثـالث مـرات °25ثالث ساعات عند درجـة حـرارة 

-میكرولیتــــر مــــن مــــادة ب100. أضــــیف بعــــدها بمحلــــول الغســــیل
المذابــة بتركیــز (P-nitrophenyl phosphate)روفینیــل فوســفاتنت
، 9.8ودرجة حموضه (diethanolamine)مغ/مل في محلول منظم1

التي یتغیـر لونهـا إلـى اللـون األصـفر بوجـود انـزیم الفوسـفاتاز القلـوي. 
قدرت شدة التفاعل بقیاس درجة امتصاص الضوء بواسطة قارئ اإللیزا

(Titertek Multiskan PLUS (MKII)) 405عنــد طــول موجــة

دقیقة.30نانومترات بعد 
استخدم اختبار إلیزا أیضًا لتحدید أفضل سحبات الدم التي یمكن 
اعتمادهـا فــي عملیــات الكشــف، وقــد اســتخدم فــي هــذا االختبــار تخفیــف 

لكال المصلین.1/3200
كمــا اســتخدم اختبــار الیــزا لدراســة اخــتالف دم األرانــب قبــل وبعــد 
التلقــیح بالبكتیریــا، وقــد اســتخدم فــي هــذا االختبــار ثالثــة تخفیفــات لكــال 

.1/800و 1/400، 1/200المصلین هي: 
كما تم دراسة تفاعل المصلین المضادین المنتجین مع السـالالت 

ین الســــــــاللةالمنتجــــــــة ضــــــــدهما وذلــــــــك لدراســــــــة مــــــــدى القرابــــــــة مــــــــاب
299A والعزلةPI96/22 وقد استخدم في هذا االختبار ستة تخفیفات ،

، 1/1600، 1/800، 1/400، 1/200للمصـــــــــــــل المضـــــــــــــاد هـــــــــــــي: 
. 1/6400و 1/3200

اســـتخدمت أیضـــًا  ثمانیـــة تخفیفـــات مـــن المصـــل المضـــاد لكـــال 
، 7-10، 6-10، 5-4،10-3،10-2،10-10المصلین وهي على التـوالي 

، وذلك من أجل معرفة أقل تركیز للمصلین 7-10×0.25و10-7×0.5

یمكنه إعطاء تفاعل إیجابي، وقـد اسـتخدم فـي هـذه التجربـة سـحبة الـدم 
رقم سبعة لكال المصلین المنتجین.

وللتأكد من قـراءات التفـاعالت اإلیجابیـة للمصـلین، تـم اسـتخدام 
Bacillus)البكتیریا sp.)لیـزا، إضـافًة كشاهد سلبي فـي كـل اختبـارات ا

ـــــات مـــــنظم درجـــــة حموضـــــته  كشـــــاهد 9.6إلـــــى وضـــــع محلـــــول كربون
سلبي آخر.

النتائج والمناقشة
ــــــــــــــة.1 ــــــــــــــى الشــــــــــــــریحة الزجاجی ــــــــــــــراص عل اختبــــــــــــــار الت

(Slide agglutination test).
أظهــــرت النتــــائج ترســــیبًا شــــدید الوضــــوح بــــین المصــــل المضــــاد 

قـل وضـوحًا مـع عزلـة وترسـیبًا أ299Aوساللة البكتریا299Aللساللة 
PI96/22، وكمـا أظهـر المصـل المضـاد للعزلـة  PI96/22البكتریـا

وترســیبًا أقــل وضــوحًا مــع الســاللة PI96/22ترســیبًا واضــحًا مــع العزلــة 
299Aـــــا ـــــین المصـــــلین والبكتری ـــــاك أي ترســـــیب ب ـــــم یكـــــن هن ، بینمـــــا ل

P.s. pv. syringae 238ساللة رقمC.
و 1/500، 1/100ضــــــــــاد أعطــــــــــت تخفیفــــــــــات المصــــــــــل الم

، تفــاعًال ترســیبیًا تناســب وضــوحه طــردًا مــع تركیــز المصــل، 1/1000
،  1/50ولم یكن هـذا الترسـیب بمسـتوى الوضـوح الـذي أعطـاه التخفیـف 

. ولـذلك یفضـل تحضـیر 1/10000بینما لم یكن واضحًا عند التخفیـف 
ـــز  ـــة بتركی ـــى الشـــریحة الزجاجی المصـــل المحضـــر بطریقـــة الترســـیب عل

ألنــه یعطــي تفــاعًال أكثــر وضــوحًا مــن التخفیفــات األخــرى، وهــذا 1/50
).Taylor & Lyons)6یماثل ما ذكره 

تمیــزت طریقــة التــراص االشــریحة الزجاجیــة بمزایــا عدیــدة تمكنهــا 
مــــن التفــــوق علــــى الطــــرق الســــیرولوجیة األخــــرى بــــالرغم مــــن أن هــــذه 

طریقــة  الطریقــة أقلهــا حساســیة، حیــث یمكــن أن یبلــغ حــد الكشــف  فــي 
). إال أن بســاطة طریقــة الترســیب 9خلیــة بكتیریــة/مل (105×5اإللیــزا 

وسهولة تطبیقها وسـرعة إجرائهـا وأخـذ نتائجهـا خـالل عـدة ثـوان إضـافًة 
إلـــى متطلباتهـــا القلیلـــة تجعـــل هـــذه الطریقـــة قابلـــة للتطبیـــق حتـــى خـــارج 

مجال المختبر.

یـــــــــااختبـــــــــارٕالیزا مـــــــــع تغطیـــــــــة األطبـــــــــاق مباشـــــــــرة بالبكتیر .2
(Direct antigen coating –ELISA)

ـــــادة القـــــیم عنـــــد الموجـــــة  405أظهـــــرت نتـــــائج اختبـــــار الیـــــزا زی

نـــانومترات خــــالل ســـحبات الــــدم المتعاقبـــة لكــــال المصـــلین وذلــــك عنــــد 
، األمــــر الــــذي یشــــیر إلــــى ارتفــــاع نســــبة 1/3200اســــتعمال التخفیــــف 

بنـــاًء )، و 1األجســام المضــادة فــي دم األرنــب مـــع مــرور الــزمن (شــكل 
علــــى ذلــــك  اعتبــــرت الســــحبة السادســــة مــــن الــــدم ومــــا تالهــــا مناســــبة 

والســحبة الخامســة 299Aالعتمــاد دم األرنــب المحقــون بالبكتیریــا 
.PI96/22لألرنب المحقون بالبكتیریا 

وعند مقارنة الدم المأخوذ بعد الحقن مع ذلك المأخوذ قبل الحقـن 
وباســتخدام ،1/800و1/200،1/400لألرنبــین وفــق ثالثــة تخفیفــات 
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Bacillusاألنتجین الموافق للمصـل والشـاهد السـلبي  sp. لـوحظ وجـود ،
فـــارق كبیـــر فـــي قـــراءة اإللیـــزا بـــین دم األرنـــب قبـــل الحقـــن وبعـــده لكـــال 

).1األرنبین (جدول 
ـــــة مـــــع األمصـــــال  وعنـــــد دراســـــة مـــــدى تفاعـــــل العـــــزالت البكتیری

ع العزلـة المنتجـة المضادة المنتجة ضدهما وتفاعل كل مصل مضـاد مـ
ضــده والعزلــة األخــرى وباســتعمال تخفیفــات مختلفــة للمصــلین، وجــد أن 

تفاعــل مــع كلتــا العــزلتین علــى أن 299Aالمصــل المضــاد للســاللة
التفاعـــــــل األقـــــــوى كـــــــان مـــــــع البكتریـــــــا المنتجـــــــة ضـــــــده  أي الســـــــاللة

299A وینطبق األمر ذاته على المصل المضاد .PI96/22 مما یشـیر
).2ة بین العزلتین (جدول وجود قراب

ین .1كل ش ة للمصلین المضادین المنتج دم المتعاقب عیاریة سحبات ال
ضد األنتجین الموافق لكل منھما.

Figure 1. Titer of different bleedings of the two
Pseudomonas syringae pv. pisi antisera when used against
the homologus antigen.

وعنــد دراســة كفــاءة األمصــال المضــادة المنتجــة باســتعمال ثمانیــة 
تخفیفات سحبة الدم السابعة لكـال المصـلین المنتجـین، وجـد أن المصـل 

إال أن تحدیـد 1/100000كـان فعـاًال حتـى التخفیـف 299Aالمضـاد

، حیـث 1/10000أقل تركیز للمصل یمكنه إعطاء تفاعل إیجابي كان 
. إال 1/100راءة اإللیزا قلیًال مقارنـًة مـع التخفیـف كان االنخفاض في ق

یمكـــن لـــه إعطـــاء PI96/22أن تحدیـــد أقـــل تركیـــز للمصـــل المضـــاد لــــ 
حیــث كــان االنخفــاض فــي قــراءة اإللیــزا 1/10000تفاعــل إیجــابي هــو 

، وذلــك بــالرغم مــن أن التفاعــل كــان 1/100قلــیًال مقارنــًة مــع التخفیــف 
).2(شكل 1/100000مستمرًا حتى التخفیف 

دول زلتین . 1ج زا للع یم إلی ن PI96/22و 299Aق م
ازالء ى الب ة عل ة البكتیری رض اللفح ببة للم ا المس البكتیری

Pseudomonas syringae pv. pisi ال ع األمص ھما م د فحص عن
المنتجة ضدھما.

Table1. ELISA values obtained when testing two
Pseudomonas syringae pv. pisi isolates (299A and
PI96/22) using homologous and heterologous antisera.

المصل المضاد 
المستخدم

Antisera used

التخفیف
المستخدم
Dilution

Used

405قراءات الیزا عند الموجة 
نانومترات

ELISA readings at 405 nm
األنتجن المستخدم *
Antigen tested*

299A
PI96/

22
ش.س
N. C

م. م
Bu.

299 A 1(أرنب(
299 A (rabbit 1)

1/2001.62NT0.510.55
1/4001.42NT0.640.63
1/8001.41NT0.450.57

)1قبل الحقن (أرنب 
Normal serum

(rabbit 1)

1/2000.49NT0.340.39
1/4000.47NT0.330.51
1/8000.41NT0.470.46

PI96/22 2(أرنب(
PI96/22  (rabbit 2)

1/200NT1.400.660.50
1/400NT1.450.550.50
1/800NT1.340.440.47

)2قبل الحقن (أرنب 
Normal serum

(rabbit 2)

1/200NT0.570.300.28
1/400NT0.580.500.42
1/800NT0.480.390.35

Bacillus)د السلبي * ش.س = الشاھ sp.)م.م= المحلول الكربونات المنظم ،
* N.C= Negative control (Bacillus sp.), Bu= Carbonate buffer

NTغیر مفحوصة =NT= Not tested

تفاعل التخفیفات المختلفة لكال المصلین المضادین مع موالدات الضد..2جدول 
Table 2. Reactions of different dilutions of the two antisera against the antigens.

ELISA readings at 405 nmنانومترات    405قراءات الیزا عند الموجة 

التخفیف المستخدم
Dilution used

PI96/22Antiserum for PI96/22المصل المضاد لـ  AAntiserum for 299A 299المصل المضاد  لـ 

محلول منظم
Buffer

شاھد سلبي
Negative
control 299A PI96/22

محلول منظم
Buffer

شاھد سلبي
Negative
Control 299A PI96/22

0.62 0.70 1.26 1.46 0.60 0.65 1.52 1.48 Undilutedغیر مخفف 
0.23 0.46 1.10 1.40 0.35 0.44 1.67 1.49 1/200
0.27 0.29 1.01 1.36 0.31 0.35 1.67 1.42 1/400
0.16 0.19 1.11 1.44 0.22 0.30 1.53 1.41 1/800
0.15 0.19 0.96 1.44 0.21 0.31 1.53 1.34 1/1600
0.14 0.15 0.91 1.41 0.21 0.29 1.53 1.31 1/3200
0.14 0.14 0.75 1.42 0.20 0.28 1.52 1.26 1/6400

Bacillusالشاھد السلبي كان  sp.Negative control was Bacillus sp
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مع البكتیریا الموافقة.299A(B)وللساللة PI96/22(A)عیاریة التخفیفات المختلفة لألمصال المضادة للعزلة . 2شكل 
Figure 2. Titration of different dilutions of PI96/22 (A) and 299A (B) antisera with the homologous bacteria.

تــائج اختبــاري التــراص علــى الشــریحة الزجاجیــة واإللیــزا أشــارت ن
المحلیـة للبكتیریـا PI96/22والعزلة299Aإلى وجود قرابة بین الساللة

ــــم تكــــن  ــــك القرابــــة ل ــــى البــــازالء، إّال أن تل المســــببة للفحــــة البكتیریــــة عل
.P.sموجـودة بینهـا وبـین البكتیریـا  pv. syringae 238سـاللة رقـمC

) عـن وجـود بـراهین 8وآخـرون (Mazareiج تؤكـد مـا ذكـرهوهـذه النتـائ
قاطعة على التخصص السیرولوجي بین هذین الممرضین بسبب وجـود 

مولدات الضد السطحیة المتخصصة بكل منهما.

Abstract
Hamwieh, A. K. Makkouk, B. Debs, A. El-Ahmed. 1999. Production of specific antiserum to Pseudomonas syringae pv.
pisi the causal organism of bacterial blight of pea in Syria. Arab J. Pl. Prot. 17(1): 26-30.
Bacterial blight caused by Pseudomonas syringae pv. pisi is one of the most important diseases of peas in Syria. A specific antiserum was
produced against the isolate PI96/22 and compared with the specific antiserum for the reference strain 299A. Tests (slide- agglutination test
and ELISA) of both antisera revealed the occurrence of serological relationship between the reference strain and the strain isolated from
Syria.
Key words: Bacterial blight, Pseudomonas syringae pv, pisi, Staphylococcus aureus, Peas, Syria.
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