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Short Communication (Technique : Viruses)بحـوث مختصرة (تقنیات : فیروسات)

في حقول البطاطا في العراق(Potato virus Y)استخدام اختبار الیزا للكشف السریع عن فیروس البطاطا واي 
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الملخص
في حقول البطاطـا فـي العـراق. (Potato virus Y)لیزا  للكشف السریع عن فیروس البطاطا واي إ. استخدام اختبار 2000س، میسر مجید. جرجی

.50-46: 18مجلة وقایة النبات العربیة. 
Potato virus)للكشـف عـن فیـروس البطاطـا واي (ELISA)ختبـار الیـزا اهـدفت هـذه الدراسـة الـى اسـتخدام وتطبیـق  Y) فـي حقـول البطاطـا فـي العـراق وبالـذات

ي یحـدثها الفیـروس تـحیث تم عزل وتعریف فیروس البطاطا واي من نباتات البطاطا المصابة بهذا الفیروس. وقد اعتمـد فـي التشـخیص علـى األعـراض ال،حقول التقاوي
الســیرولوجي. وقــد تمــت تنقیــة الفیــروس واســتخدم المستحضــر النقــي فــي إنتــاج لمصــلي/اوالثباتیــة فــي العصــیر الخــام واالختبــار،والعوائــل المضــیفة،علــى النباتــات الدالــة

. كمـا أمكـن تطبیـق اختبـار المصل المضاد له. بینت النتائج قدرة وكفاءة اختبار الیزا في الكشف السریع والدقیق عن فیروس البطاطا واي حتى لو كان بتراكیز منخفضـة
بطاطـا واي فـي العصـیر الخـام للنباتـات المصـابة والتـي جمعـت مـن حقـول البطاطـا ممـا سـاعد كثیـرًا برنـامج إنتـاج تقـاوي البطاطـا الیزا وبنجاح تام للكشـف عـن فیـروس ال

ة جدًا.لتأكید سالمة وخلو حقول التقاوي من هذا الفیروس من خالل إجراء اختبار وفحص أعداد كبیرة من العینات النباتیة وخالل فترة زمنیة قصیر 
فیروس البطاطا واي ، اختبار الیزا،  تقاوي البطاطا.:حیةكلمات مفتا

المقدمة
مــــن أهـــــم (Potato virus Y)فیــــروس البطاطــــا واي یعــــدّ 

الفیروســـات التـــي تصـــیب محصـــول البطاطـــا فـــي منـــاطق مختلفـــة مـــن 
العالم، ینتقل هذا الفیروس بالعـدوى المیكانیكیـة وبواسـطة حشـرات المـّن 

ــــة غیــــر المســــتمرة  ، 4 ،8 ،11((nonpersistent manner)بالطریق
). ویعــــد هــــذا الفیــــروس واحــــدًا مــــن أهــــم الفیروســــات التــــي تصــــیب 17

). كمــــا یعــــد فیــــروس البطاطــــا واي 3محصــــول البطاطــــا فــــي العــــراق (
ره یســهولة انتشــاره وتــأثنظــراً الفیــروس الرئیســي علــى محصــول البطاطــا 

یانـًا أح%80الكبیر في خفض الحاصل والذي قد یصل إلـى اكثـر مـن 
). ویتباین الفقد في الحاصل حسب صنف البطاطا المزروع وسـاللة 8(

الفیــروس الســائدة. وقــد تــؤدي اإلصــابة بهــذا الفیــروس إلــى تلــف كامــل 
إذا كانت اإلصابة مختلطة مع فیروسات أخرى مثل وبخاصة للحاصل 

. Sوفیروس البطاطا X، فیروس البطاطا Aاإلصابة بفیروس البطاطا 
دراســـــــات الســـــــابقة أن لهـــــــذا الفیـــــــروس ثالثـــــــة مجـــــــامیع وقـــــــد بینـــــــت ال

مـــــن الســـــالالت التـــــي تعـــــد األكثـــــر أهمیـــــة وانتشـــــارًا علـــــى محصـــــول 
ـــــــــــي العـــــــــــالم وهـــــــــــي مجموعـــــــــــة الســـــــــــالالت الشـــــــــــائعة:البطاطـــــــــــا ف

))O(Common Strains (PVY مجموعــة ســالالت الخــط المــنقط ،
))C(Stipple Streak Strains (PVY ومجموعـــة ســـالالت تنخـــر

ـــف األعـــراض التـــي N(Necrotic Strains (PVY((ق العـــرو  وتختل
تســببها هــذه الســالالت علــى نباتــات البطاطــا وتتبــاین فــي شــدة انتشــارها 

).22، 19، 13، 9والفقد في اإلنتاجیة الذي تسببه (
ق عدیدة للكشف عـن الفیروسـات ائإلى استخدام طر ونلجأ الباحث

)، ولعـــل 21، 15، 14، 7، 5ومـــن أهمهـــا االختبـــارات الســـیرولوجیة  (
أشــهر االختبــارات الســیرولوجیة  هــو إختبــار الیــزا. وقــد تمكــن بــاحثون 

بالدقـــة والســـرعة للكشـــف عـــن تســـمق أخـــرى تائـــآخـــرون مـــن تطـــویر طر 

ن أ). ومــن الجــدیر بالــذكر أیضــًا 23، 20، 16فیــروس البطاطــا واي (
ق الســـیرولوجیة قـــد یخضـــع أحیانـــًا لـــبعض التحدیـــدات ائـــاســـتعمال الطر 

تي منها: التركیز المنخفض للفیروسات في النبات المضیف، ووجود وال
بعـــض المـــواد الضـــارة وغیـــر المرغـــوب بهـــا فـــي المستخلصـــات النباتیـــة 

فر كمیات كبیرة من األمصـال المضادة. اإضافة إلى عدم تو 
ونظــرًا التســاع وزیــادة المســاحة المزروعــة بمحصــول البطاطــا فــي 

،ة ولقیـام بـرامج إلنتـاج تقـاوي البطاطـا محلیـاً العراق في السنوات األخیـر 
فقد بات من الضروري البحث عن طریقة سریعة لتشخیص الفیروسـات 

عمــل بــرامج إنتــاج التقــاوي ویمتمتــاز بالدقــة والكفــاءة العالیــة بهــدف تقــ
بصورة دقیقة وٕانتاج التقـاوي وفـق المعـاییر العلمیـة والقیاسـیة. لـذلك فقـد 

یــف وتطبیــق اختبــار یوالتــي اســتهدفت أساســًا تكتــم القیــام بهــذه الدراســة
الیزا للكشف عن فیـروس البطاطـا واي فـي حقـول إنتـاج تقـاوي البطاطـا 

واحـــدًا مـــن أهـــم الفیروســـات التـــي تحـــدد إنتـــاج التقـــاوي فـــي والـــذي یعـــدّ 
العراق.

مواد البحث وطرائقھ
تشخیص الفیروس وثباتیته في العصیر 

ك بإصــــابتها بفیــــروس جمعــــت عینــــات مــــن نباتــــات بطاطــــا یشــــ
البطاطــــــا واي  وأجریــــــت العــــــدوى المیكانیكیــــــة علــــــى نبــــــات الــــــزربیح

(Chenopodium amaranticolor) الـذي یعتبـر أحـد النباتـات الدالـة
لهذا الفیروس. ومن ثم تم عزل الفیروس مـن البقـع الموضـعیة المتكونـة 

على األوراق المعدیة لهذا النبات. 
عـدة طـرق مكملـة تا واي، اعتمـدوللتعرف على فیـروس البطاطـ

ــــى بعــــض  لبعضــــها هــــي: دراســــة األعــــراض الموضــــعیة والجهازیــــة عل
النباتــــــات الدالــــــة، ثباتیــــــة الفیــــــروس فــــــي العصــــــیر الخــــــام، واالختبــــــار 
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، وقــــد اســــتخدم فـــــي االختبــــارات الســــیرولوجیة األمصـــــال الســــیرولوجي
وجمیــع هــذه األمصــال PVXو PVY ،PVA ،PVS ،PVMالتالیــة: 

.Biorebaمن شركة 

تنقیة الفیروس
أكثرت عزلـة الفیـروس التـي تـم الحصـول علیهـا فـي نباتـات التبـغ 

أســـابیع مـــن العـــدوى جمعـــت 3-2عـــن طریـــق إعـــدائها میكانیكـــًا. بعـــد 
األوراق وقطعـــــت إلـــــى قطـــــع صـــــغیرة، ثـــــم طحنـــــت بمحلـــــول ســـــترات 

، ویحتــــوي علــــى 7.5مــــولر ودرجــــة حموضــــته 0.1الصــــودیوم تركیــــزه 
(أنسـجة: 4:1وبنسـبة (Mercaptoethanol-2)ثانول میركابتوای0.5%

محلـــول مـــنظم). مـــرر المســـتخلص خـــالل طبقتـــین مـــن قمـــاش الملمـــل 
(الشــاش) ثــم مــزج الراشــح مــع نصــف حجمــه مــن الكلورفــورم  ورج فــي 

علــى ءدقیقــة. أجــري للمــزیج طــرد مركــزي بطــي20جهــاز هــزاز لمــدة 
نـــــــــوعدقیقـــــــــة بالمثفلـــــــــة مـــــــــن10دورة/دقیقـــــــــة لمـــــــــدة 5000ســـــــــرعة 
Sorval وباســـتخدام الـــرأس الـــدوارGSA /أجریـــت للطفـــاوة المائیـــة .

27000الرائــــــق عملیــــــة طــــــرد مركــــــزي فــــــائق الســــــرعة علــــــى ســــــرعة 

ــــة ولمــــدة  ــــة باســــتخدام60دورة/دقیق ــــة مــــن نــــوع دقیق Beckmanالمثفل

مـل 2-1عادة تعلیـق الراسـب بإضـافة إ. تم Spinco 30الرأس الدوار و 
مـــــــــــولر ودرجـــــــــــة 0.05تركیـــــــــــزه مـــــــــــن محلـــــــــــول مـــــــــــنظم البـــــــــــورات 

. 8.2حموضته 
كــررت عملیتــا ،وللحصــول علــى مستحضــر للفیــروس أكثــر نقــاوة

ــــم اذابــــة  الطــــرد المركــــزي البطــــيء والســــریع لــــدورة أخــــرى. ومــــن ثــــم ت
ـــــ ر ال ــــه ب ــــول مــــنظم البــــورات ذي 2اســــب المتحصــــل علی مــــل مــــن محل

س . تــم تقــدیر تركیــز  الفیــرو 8.2مــولر ودرجــة حموضــة 0.05التركیــز 
ـــــة ال ـــــث ســـــجلت الكثاف ـــــي حی ـــــاس الضـــــوء الطیف ــــــخدام قی ضـــــوئیةباستــ

(Optical  density) ـــدارها نــانومتر ثــم 260علــى طــول موجــه مقـ
ـــــم علــــى معامــــل االنطفــــاء لهــــذا (Extinction Coefficient)قسـ

).18، 11(2.9الفیروس والتي تبلغ قیمته 

تحضیر المصل المضاد
ب) لتحضـــــیر المصـــــل المضـــــاد اســـــتخدم حیـــــوان مختبـــــري (أرنـــــ
مـل مـن دم الحیـوان قبـل بـدء 10لفیروس البطاطا واي. وقد تـم سـحب 

ـــة الحقـــن بمستحضـــر الفیـــروس لغـــرض اســـتعماله الحقـــًا كمصـــل  عملی
عیــــاري. وقــــد جــــرت عملیــــة حقــــن مستحضــــر الفیــــروس فــــي األرنــــب 

الحقنة حقن مغ في كل حقنة. تم 1وبمعدل أسبوعیًا ولمدة ستة أسابیع
ولمرة واحدة فقط، في حین حقنت بـاقي الحقنـات ورید األذنفي األولى

وعند إجـراء الحقـن إما في عضلة الفخذ أو تحت الجلد أو اإلثنین معًا.
تحـت الجلــد وعضــلة الفخــذ، مــزج مستحضــر الفیــروس مــع زیــت فروینــد 

. تــم 1:2وبنسـبة (Incomplete Freund’s Adjuvant)غیـر كامـل 
ین مـن آخـر عملیـة حقـن واسـتمرت عملیـات سحب الدم بعد مـدة أسـبوع

خـالل فتـرة رنب حقنـات داعمـةكان یحقن األ.أسبوعاً 13السحب لمدة 

بمعـــدل حقنـــة واحـــدة بعـــد كـــل ثالثـــة ســـحب الـــدم بمستحضـــر الفیـــروس
سحبات دم، كانت تعطى بالفخذ أو تحت الجلد.

تـــم الحصـــول علـــى األجســـام المضـــادة مـــن نـــوع جامـــاجلوبیولین 
(IgG)نقي، ومن ثم ربطها بإنزیم الفوسـفاتاز القلـوي باسـتخدام بشكل

).10الطریقة الموصوفة سابقًا (
للمصــل المضــاد المحضــر باتبــاع (Titer)وتــم تقــدیر العیاریــة  

). 1الطریقة المشار إلیها سابقًا  (

اختبار الیزا
أجري الكشف عن فیروس البطاطا واي فـي مستحضـر الفیـروس 

سـتخلص الخام ألوراق نباتـات تبـغ مصـابة وســلیمة النقي وكذلك في الم
وذلــك بســحق أوراق النباتــات فــي محلــول اســتخالص مــنظم  فوســـفاتي 

ــــم 6مــــولر ودرجــــة حموضــــته  0.2عیاریتــــه  ــــك، ت ــــى ذل . باإلضــــافة إل
عینــــة مــــن أوراق نباتــــات البطاطــــا جمعــــت عشــــوائیًا مــــن 240اختبــــار 

طـا یشـك بإصـابتها عینة جمعت من أوراق نباتات بطا240الحقول، و 
عینــة جمعــت مــن 120بفیــروس البطاطــا واي مــن حقــول  مختلفــة، و 

عینــة أخــرى 120أوراق نباتــات بطاطــا نامیــة فــي البیــت الزجــاجي، و 
مزروعـة فـي (Tissue Culture Plants)أخـذت مـن نباتـات نسـیجیة 
درنة بطاطا محفزة على اإلنبات. 150أنابیب الزراعة النسیجیة و 

لیـزا تبعـًا للطریقـة إر جمیع العینات السابقة بتقنیة اختبار تم اختبا
)، وقــد اســتخدمت Clark & Adams)10الموصــوفة مســبقًا مــن قبــل 

ـــــز δ(IgG)األجســـــام المضـــــادة  مـــــایكروغرام /مـــــل  واألجســـــام 1بتركی
. تمت قراءة األطباق بعـد 1/1000المضادة المرتبطة باإلنزیم بتخفیف 

. ثــــم قــــدرت شــــدة (substrate)لكاشــــفةدقیقــــة مــــن وضــــع المــــادة ا30
نــــانومتر باســــتخدام جهــــاز الطیــــف 405التفاعــــل علــــى طــــول موجــــة 

.Pyeunicomالضوئي 

النتائج والمناقشة
تشخیص الفیروس وثباتیته في العصیر

Chenopodium)باتــات الـزربیح نعند إعداء  amaranticolor)

أیـام 4-2ظهرت أعراض اإلصابة بشكل بقـع موضـعیة بعـدبالفیروس 
ـــم إعــــادة ـــى مـــن العـــدوى. وقـــد ت نبـــات الإجـــراء العــــدوى المیكانیكیـــة عل

ـــــــتخدام البقــــــع الموضــــــعیة كمصــــــدر لإلنفســــــه  لقــــــاح وقــــــد أمكــــــن وباسـ
مـــن هـــذا الفیـــروس.  كمـــا ظهـــرت أعـــراض الحصـــول علـــى عزلـــة نقیـــة

ـــــعیة علــــى (Necrotic Local Lesion)المتنخــــرة البقــــع الموضـ
.C)نبــاتات: الرغیلـة   quinoa) المنطـاد ،(Physalis floridana) ،

Amaranthus)وعــرف الــدیك   retroflexus) كمــا ظهــرت أعــراض  .
ثـــــم تطـــــورت (Vein clearing)جهازیـــــة متمثلـــــة بشـــــفافیة العـــــروق 
ــــغ  ــــى نباتــــات: التب ــــى تبــــرقش عل ــــذیب(N.  rustica)ال وعنــــب ال

(Solanum nigrum).
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كانــت كــاآلتي : درجــة ت الفیــروسممیــزان أوبینــت نتــائج الدراســة 
س، ودرجـــــة التخفیـــــف النهائیـــــة 65-60الحـــــرارة الممیتـــــة للفیـــــروس 

ومــدة التعمیــر فــي العصــیر الخــام علــى درجــة حــرارة –103--102هــي: 
أیام. وتتوافق هذه النتائج مع صفات فیـروس البطاطـا 4-3الغرفة هي 

).11، 8، 3واي الموصوفة سابقًا (
لیـــزا) وجـــود تفاعـــل إبـــار الســـیرولوجي (اختبـــار بینـــت نتـــائج االخت

موجب مع المصل المضاد لساللة تنخر العروق لفیـروس البطاطـا واي 
) فــي عصــارة NPVYممــا یــدل علــى وجــود ســاللة الفیــروس المــذكورة (

التــي أظهــرت تفــاعًال نفســهاالنباتــاتالنباتــات التــي تــم اختبارهــا وهــي
فــــي حــــین كــــان التفاعــــل (Bioassay)حیــــائي موجبــــًا فــــي االختبــــار األ

سالبًا عند إجراء االختبار على عصارة النبات السلیم (الشاهد).
یستخلص من النتائج التي تم الحصول علیها بأن الفیروس الذي 
تم عزله من نباتات البطاطا المزروعة فـي العـراق هـو فیـروس البطاطـا 

ساللة تنخر العروق حیث أن صفاته وخواصـه تشـابه مـا وصـفواي 
).12، 11مسبقًا  (

نتاج المصل المضادإ تنقیة الفیروس و 
أمكــن الحصــول علــى مستحضــر نقــي مــن فیــروس البطاطــا واي 

غ مــن 100وقــد بلــغ معــدل كمیــة الفیــروس المتحصــل علیهــا مــن وزن 
ـــات التبـــغ  مـــغ مـــن 1.05المصـــاب بـــالفیروس مـــا مقـــداره أوراق نبات

المضاد.الفیروس النقي والذي استعمل في تحضیر المصل 
ــــي بتركیــــز  ــــى الجامــــاجلوبیولین النق ــــم الحصــــول عل مــــغ5.32ت

وقـــد أظهـــرت نتـــائج تقـــدیر عیاریـــة المصـــل مـــل مصـــل مضـــاد.1مـــن 
بــیض اللــون بـــین أالمضــاد وجــود تفاعــل موجــب متمــثًال بتكــون راســب 

تخفیفــــات المصــــل المضــــاد المنــــتج ومستحضــــر الفیــــروس النقــــي، وقــــد 
ًا مــــع درجــــة تخفیــــف المصــــل تناســــبت كمیــــة الراســــب المتكــــون عكســــی

فــي حــین 1/1024المضــاد، وقــد وصــلت نقطــة التخفیــف النهائیــة لــه 
ــــــین تخفیفــــــات المصــــــل اإل ــــــل هــــــذا الراســــــب ب ــــــم یظهــــــر مث ــــــاديل عتی

(Normal serum) ومستحضر الفیـروس النقـي، وكـان المصـل المنـتج
E280/E2502.2-2.7متصاص ذا نقاوة عالیة حیث بلغت نسبة اإل

).10النتیجة مع ما وصف سابقًا (وتتشابه هذه

لیزا إاختبار 
المحضر فـي هـذه لیزا أن المصل المضادإأظهرت نتائج اختبار 
نزیم الفوسفاتیز قد أثبتا نجاحًا وكفـاءة عالیـة إالدراسة والمصل المقترن ب

في الكشف عن فیروس البطاطا واي في المستحضـرات النقیـة مـن هـذا 
ة النباتـات المصـابة. علـى حـد سـواء. الفیروس وفي مستخلصـات أنسـج

متصاص للمستحضر النقي ولعصـیر نباتـات قیم اإل1ویوضح الجدول 
لیــزا علــى الكشــف عــن إالتبــغ المصــابة، كمــا یوضــح أیضــًا قــدرة اختبــار 

التراكیز المنخفضـة مـن الفیـروس سـواء أكـان فـي المستحضـر النقـي أو 
متصـاص یر قیم اإلكما تشفي عصیر النباتات المصابة بهذا الفیروس.

ختبار نانومتر إلى الدقة والكفاءة العالیة لهذا اإل405على طول موجة 
ذ تناســبت هــذه القــیم إوجــودة المصــل المضــاد المحضــر بهــذه الدراســة، 

طـردًا مــع تركیـز الفیــروس فـي المستحضــر النقـي وعكســیًا مـع تخفیفــات 
ضـــر عصــیر النباتــات المصـــابة فضــًال عـــن كونهــا أعلـــى نســبیًا لمستح

ـــیم اإل ـــه لق ـــات المصـــابة، الفیـــروس النقـــي ممـــا هـــي علی متصـــاص للنبات
لیـزا التـي إمتصـاص فـي حفـر طبـق اختبـار إضافة إلى إنخفاض قیم اإل

تحتوي علـى عینـات مـن عصـیر النباتـات السـلیمة (المقارنـة) ممـا یؤكـد 
ختبار في تمییز العینات الحاملة لتراكیز منخفضة جـدًا حساسیة هذا اإل

عـن تلـك العینـات الخالیـة منـه. وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا من الفیـروس
).6، 5، 2أشار إلیه سابقًا العدید من الباحثین (

ي .1جدول  ا واي النق روس البطاط ي مستحضر فی قیم اختبار الیزا ف
وعصیر نباتات التبغ المصابة بنفس الفیروس.

Table 1. ELISA values obtained for different
concentrations of PVY preparation and different dilutions
of the crude sap from infected plants.

تركیز الفیروس (مغ/مل)
Virus concentration

(mg/ml)

قیمة 
االمتصاص 

Absorbance
at 405 nm

تخفیف عصیر 
النبات

Dilution of
plant sap

قیمة 
االمتصاص

Absorbance
at 405 nm

4.2
0.1

0.01
0.001

0.0001
محلول منظم (شاھد)

Buffer

1.48
1.36
0.73
0.67
0.40
0.01

غیر مخفف
10:1

100:1
1000:1

10000:1
شاھد سلیم
Control

0.98
0.87
0.77
0.70
0.34
0.01

عینــة 171و 9، 2، 2، 16لیــزا الكشــف عــن إاســتطاع اختبــار 
ینــة بطاطــا جمعــت ع240مصــابة بفیــروس البطاطــا واي عنــد اختبــار 

عینــــة بطاطــــا جمعــــت مــــن البیــــت 120مــــن حقــــول متعــــددة عشــــوائیًا، 
150عینة بطاطا جمعت من أنابیب زراعة األنسـجة، 120الزجاجي، 

ـــات و  عینـــة بطاطـــا جمعـــت مـــن 240درنـــة بطاطـــا محفـــزة علـــى اإلنب
حقول متعددة تظهر أعـراض اإلصـابة، علـى التـوالي. وقـد أكـدت نتـائج 

المتحصـل علیهـا ذاتهـا ختبار النتائج یكي على نباتات اإلالمیكانلقاحاإل
من اختبار الیزا .

لیــزا إباإلمكــان تطبیــق اختبــار هتشــیر نتــائج هــذه الدراســة إلــى أنــ
وبكفـــاءة عالیـــة للكشـــف عـــن عزلـــة فیـــروس البطاطـــا واي المنتشـــرة فـــي 
حقول البطاطـا فـي العـراق وألعـداد كبیـرة مـن العینـات وفـي وقـت وجهـد 

ع تشخیص نوعي دقیق وباستخدام كمیة قلیلة جدًا مـن المصـل قلیلین م
المضاد. وقد ساعد ذلك كثیرًا في تسهیل عمل البرنامج الوطني إلنتـاج 
ـــاوي  ـــاج تق ـــة إنت ـــة فحـــص ومراقب تقـــاوي البطاطـــا فـــي العـــراق لمـــا ألهمی
البطاطا في كافة مراحل إنتاج التقاوي وبرتبها المختلفة. وهذا ما هدفت 

اسة.إلیه هذه الدر 
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Abstract
Jarjees, M. M. 2000. Aplication of Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Rapid Detecting of Potato Virus
Y in Iraq.  Arab J. Pl. Prot. 18: 46-50.

This study was conducted to evaluate the use of enzyme-linked immounosorbent assay (ELISA) for rapid detection of
potato virus Y (PVY) in potato fields, particularly seed potato fields, in Iraq. The virus was isolated from naturally infected
potato plants and identified according to symptoms produced on diagnostic hosts, host range, sap stability and serological test.
The virus was purified and used for antiserum production. Results showed that ELISA can detect PVY rapidly even at low
concentration in purified preparation as well as in sap of infected plants. The application of ELISA was used sucessufully for
detecting PVY in crude sap of infected plants collected from potato fields. The use of ELISA test can be adopted to facilitate
the work of the national seed potato program through its practical applicability for testing basic stocks and for assessing the
suitability of field – grown materials for use in the following season and as a tool for certification schemes. The technique was
very sensitive and can be used for processing a large number of samples in a very short time.
Key Words: Potato virus Y (PVY), ELISA, seed potato.

Referencesالمراجع                

ات، 1984العاني، رقیب عاكف وبالي راشي..1 . فیروسات النب
داد، وزارة أ ساسیات التجارب العملیة. كلیة الزراعة، جامعة بغ

صفحة.274التعلیم العالي والبحث العلمي.
. 1993كیدي عبد ومیسر مجید جرجیس.المعاضیدي، مثنى ع.2

زا ار الی تخدام اختب ا باس س البطاط روس إك ن فی ف ع الكش
د  ة. المجل ة العراقی وم الزراعی ة العل راق. مجل ي الع :24ف

191-197.
. عزل وتشخیص بعض الفیروسات 1983خماس، نھاد عزیز..3

ة  تیر، كلی التي تصیب البطاطا في محافظة نینوى. رسالة ماجس
صفحة.166اعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.الزر

4. Ahmed, M. and W. Ahmed. 1995. Detection of
major potato viruses from different potato growing
localities of Punjab. National seminar, Islamabad,
Pakistan Agricultural Research Council (PARC) 23-
25 April 1995. pp. 175-179.

5. Bar-Joseph, M. and S. M. Garnsey. 1981. Enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA): principles and
applications for diagnosis of plant viruses. Pages: 35-
59. In: Plant Diseases and Vectors: Ecology and
epidemiology. By K. Maramorosh and K. F. Harris.
Academic Press-New York. 368 pp.

6. Bar-Joseph, M., S. M. Garnsey, D. Gonsalves, M.
Moscovits, D. E. Pureifull, M. F., Clark, and M.
Loebenstin. 1979. The use of enzyme-linked
immunosorbent assay for detection of citurs tristeza
virus. Phytopathology, 69:190-194.

7. Baulcombe, D. C. and E. N. Fernandez-Nortcote.
1988. Detection of strains of potato virus X and of a
broad spectrum of potato virus Y isolates by nucleic
acid spot hybridization (NASH). Plant Disease,
72:307-309.

8. Beemster, A.B.R. and J. A deBokx. 1987. Survey
of properties and symptoms. Pages 84-113 in:
Viruses of Potatoes and seed-potato production. J. A.
deBokx and J. P. H. Vam der Want, eds. Center for
Agricultural Publishing and Documentation
(PUDOC), Wageningen, The Netherlands.

9. Canto, T., P., Ellis, G. Bowlet and D. Lopez-
Abella. 1995. Production of monoclonal antibodies
to potato virus Y helper component – protease and
their use for strain defferentiation. Plant Disease,
79:234-237.

10. Clark, M.F. and A.N. Adams. 1977. Characteristics
of the microplate method of enzyme-linked
immunosorbent assay for the detection of plant
viruses. J. Gen. Virol., 34:457-783.

11. De Boks, J.A. 1981. Potato virus Y. No. 242 in:
Description of plant viruses. Commonw. Mycol. Inst.
(CMI). Assoc. Appl. Biol., Kew, Surrey, England. 5
pp.

12. De Boks, J.A. and J.P.H. Van der Want. 1987.
Viruses of potatoes and seed-potato production.
Center for Agricultural Publishing and
Documentation (PUDOC), Wageningen, the
Netherlands. 259 pp.

13. Dedic, P. and J. Ptacek. 1986. The reaction of
Czech potato cultivars to PVY-NTN. 13. Triennial
Conference of the European Association for Potato
Research (EAPR). Wageningen, Netherlands. 14-19
Jul, 1996. PP. 298-299.

14. Ellis, P., R. Stace-Smith and G. de. Villiers. 1997.
Identification and geographic distribution of
serotypes of potato virus Y. Plant Disease, 81:481-
484.

15. Fernandes-Northcote, E.N. and P. Gugerli. 1987.
Reaction of a broad spectrum of potato virus Y
isolated to monoclonal antibodies in ELISA.
Fitopatologia, 22(1): 33-36.

16. Goodwin, P.H. and E.E. Banttary. 1984. Increased
sensitivity of ELISA for potato viruses S, X and Y by
polystyrene pretreatments, additives, and a modified
assay procedure. Plant Disease, 68:944-947.

17. Hooker, W.J. 1981. Potato virus Y in: Compenduim
of potato diseases. The American Phytophological
Society, St. Paul, Minnesota, USA. 125 pp.

18. Huttinga, H. and D.Z. Maat. 1987. Physical and
Chemical properties. Pages 33-44. In: J. A. deBokx
and J. P. H. Van der Want, eds.  Viruses of potatoes
and seedpotato production. Center for Agricultural
Publishing and Documentation (PUDOC),
Wageningen, the Netherlands.

19. Kaczmarek, U. and J. Wydzialkowska. 1996. The
spread of PVY strains in potato plants in Poland. 13.
Thriennial conference of the European Association
for Potato Research (EAPR). Wageningen,
Netherlands. 14-19 Jul. pp. 304-305.



)2000(1، عدد 18مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 50

20. Lee, M.A. 1996. A RT-PCR method for PVY
detection potato not requiring the isolation of nucleic
acid : Assessment of this method for estimating PVY
infection. Sveriges Vtsadesforenings Tidskrift, 106:
69-73.

21. Lizarrage, C. and E.N. Fernandez-Northcote.
1989. Detection of potato viruses X and Y in Sap
extracts by a modified indirect enzyme-linked
immunosorbent assay on nitrocellulose memberanes
(NCM-WLISA). Plants Disease, 73:11-14.

22. McDonald, J.G., and R.P. Singh. 1996. Host range,
Symptomatology, and Serology of isolates of potato
virus Y (PVY) that share properties with both the
PVYN and PVYO strain groups. American Potato
Journal, 73:309-315.

23. Singh, M. and R. P Singh. 1995. Digoxigenin-
lablled c DNA probes for the detection of potato
virus Y in dormant potato tubers. Journal of
Virological Methods, 52:133-143.


