
 (2003) 2، عدد 21مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  116

 Research Papers (Ecology : Viruses) بيئيات : فيروسات(وث  )ـبح
 

 وجدري الخوخ/البرقوق ة الميتة للخوخ/للبرقوقتوصيف العزالت السورية لفيروسي البقع الحلقي
 

 2وفيتو سافينو 2آربين ميرتا ،1، صالح الشعبي1فايز إسماعيل
 المعهد المتوسطي الزراعي، باري، إيطاليا (2ة؛ )دمشق، سوري ، دوما113ص.ب.  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،( 1)

 

 الملخص
وجدري  خوخ/للبرقوقلل ة الميتةتوصيف العزالت السورية لفيروسي البقع الحلقي .2003 إسماعيل، فايز، صالح الشعبي، آربين ميرتا وفيتو سافينو.

 .122-116: 21 الخوخ/البرقوق. مجلة وقاية النبات العربية.
مصدرها ثالثة أنواع من اللوزيات )اللوز والدراق/الخوخ والخوخ/البرقوق(  (PNRSV) الميتة للخوخ/للبرقوق ةعزلة من فيروس البقع الحلقي 15اختيرت 

المذكور في ظهور أعراض لدراسة مواصفاتها الحيوية والمصلية والجزيئية للوصول إلى دليل أولي يتعلق بتنوعها الساللي. لم تتسبب هذه العزالت من الفيروس 
من  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالحلقي مرضية غير اعتيادية خاصة بكٍل منها على النباتات الدالة العشبية أو الخشبية. وقد أكد اختبار إليزا غير المباشر انتقال فيروس البقع

ت عينة المشمش الحاملة لفيروس جدري الخوخ/البرقوق والتي أعطت " بعد أسبوعين من التطعيم. أظهرGF305الطعم المصاب إلى غراس هجين الدراق/الخوخ "
" مشابهة لتلك التي يحدثها الفيروس بعد مرور وقت كاٍف من عملية التطعيم. وأظهر اختبار إليزا غير GF305تفاعاًل موجبًا بواسطة إليزا أعراضًا مميزة على "

 أنواع متخصصة من األجسام المضادة األحادية الكلون وجود اختالفات مصلية ما بين 10باستخدام قوق ة الميتة للخوخ/للبرالمباشر لعزالت فيروس البقع الحلقي

 المشمش بطريقة اإلليزا غير المباشرة وباستخدام منالعزالت السورية، صنفت في أربع مجموعات. كما أظهر اختبار الطراز المصلي لعزلة فيروس جدري الخوخ 

لتسع عزالت من فيروس  RT-PCR). تطابقت نتائج تفاعل السلسلة المبلمرة )Mلون إضافة إلى المصل المركب الشاهد وجود الساللة أمصال متخصصة أحادية الك 4
كهربائي، بينما مع نتائج االختبارات المصلية بعد تحليل منتجات تفاعل السلسلة المبلمرة على هالم األكريالميد بواسطة الرحالن ال البقع الحلقية الميتة للخوخ/للبرقوق

 التجانس الشديد ما بين العزالت المختبرة.  (RFLP)  بواسطة التقطيع المتعدد األطوالو  (SSCP) أكدت اختبارات تحليل السلسلة الوحيدة البنية المتعددة األشكال

 ، فيروس جدري الخوخ/البرقوق.لخوخ/للبرقوقة الميتة لالتحليل الجزيئي، اللوزيات، إليزا، ساللة الفيروس، فيروس البقع الحلقي كلمات مفتاحية:

 
 المقدمة

 Prunusة الميتة للخوخ/للبرقوقالحلقي بقعيصيب فيروسي ال

necrotic ring spot virus (PNRSV،  جنسIlarvirus،  عائلة
Bromoviridae وجدري الخوخ/البرقوق )Plum pox virus  

(PPV ، جنسPotyvirus ، عائلةPotyviridaeأشجار الل ) وزيات 
(Prunus spp.( في سورية )وأزالت عمليات استئصال أشجار 2، 1 .)

اللوزيات المصابة بجدري الخوخ بؤر هذا المرض، باستثناء إصابة 
(. ويعّد فيروس البقع 17واحدة سجلت في المجمع الوراثي في دوما )

مسؤواًل عن حدوث أمراض مهمة  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالحلقي
 ، المزروعة في العالم Prunusم النباتات التابعة للجنس اقتصاديًا لمعظ

(. استخدمت طريقة الحقن الميكانيكي في نقل هذا الفيروس 36، 13)
(. كما 20إلى النباتات العشبية الدالة المختلفة بهدف تمييز عزالته )

 ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)استخدمت إليزا 
(. 24، 22ما في ذلك تمييز السالالت )في تشخيص هذا الفيروس ب

 (Monoclonal antibodies)األمصال أحادية الكلون  استخدمتو
في دراسة صفات   (Polyclonal  antibodies)والمتعددة الكلونات

، 26السالالت المختلفة من الفيروسات التي تصيب أشجار اللوزيات )
تة ة المي(، فأمكن تصنيف عزالت فيروس البقع الحلقي27

المأخوذة من الكرز الحلو إلى ثالثة طرز مصلية  للخوخ/للبرقوق
(، وسبق ذلك تمييز 19مختلفة باستخدام األمصال المتعددة الكلونات )

ثالثة طرز من الفيروس نفسه في تسع عزالت مختبرة باستخدام 

طرازًا مصليًا  17(. كما تم تمييز 15األمصال األحادية الكلون )
عزلة من فيروس البقع  38الحقة نتيجة الختبار مختلفًا في دراسة 

 بطريقة اإلليزا غير المباشرةة الميتة للخوخ/للبرقوق الحلقي
(DASI-ELISA) (6 وأثبتت الدراسات السابقة وجود عزالت أو .)

تختلف عن  ة الميتة للخوخ/للبرقوقسالالت من فيروس البقع الحلقي
لمصلية والفيزيائية بعضها بصورة واسعة في خواصها اإلمراضية وا

 المبلمرة األخيرة تفاعل السلسلة السنواتوقد استخدم  (.10) الحيوية
Polymerase chain reaction  (PCR)  في تشخيص عزالت فيروس

(. كما استخدم تحليل 33 ،16) الميتة للخوخ/للبرقوق ةالبقع الحلقي
Restriction fragment length polymorphism (RFLP) لمنتجات 

PCR وتفاعل ،Single-strand conformation polymorphism   
(SSCPفي تصنيف العديد من سالالت الفيروسات النباتية وتمييزها )  
 (RNAs)(. وأثبتت دراسة حركة جزيئات الحمض النووي 18، 14)

لهذا الفيروس بواسطة الرحالن الكهربائي وجود اختالفات ما بين 
سة مقارنة التسلسل والقرابة الوراثية (، كما أظهرت درا9عزالته )

الخاص بفيروس  (RNA-4)لسلسلة الجزء الرابع من الحمض النووي 
 والبروتين المغلف للفيروس نفسه  الميتة للخوخ/للبرقوق ةالبقع الحلقي

(CPs :توزع العزالت المختبرة في ثالث مجموعات، هي ،)PV32  
حادية الكلون، وهي: وكان الستخدام األمصال األ PV96 (4.)و PE5و

AL (7 ،)4DG5 (8 ،)AC (23و ) EA 24 (21 الفضل في تمييز )
(، فأمكن تصنيف أربع 22عزالت فيروس جدري الخوخ/البرقوق )
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 PPV-M  (Marcus) ،PPV-Dسالالت من الفيروس المذكور، هي: 
(Dideron) ،PPV-C (Cherry) وPPV-EA (El Amar) (26 وما .)

ة بالفيروسات التي تصيب أشجار اللوزيات في زالت الدراسات المتعلق
سورية حديثة العهد، ومحدودة، واقتصرت أهدافها على تقدير الحالة 
الصحية لهذه األشجار. وهدف هذا البحث إلى توصيف العزالت 

وجدري  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالسورية من فيروسي البقع الحلقي
 والجزيئية.الخوخ باستخدام التقانات الحيوية والمصلية 

 
 مواد البحث وطرائقه 

ة الميتة دراسة مواصفات العزالت السورية لفيروس البقع الحلقي
 للخوخ/للبرقوق

 االختبارات المصلية 
ة الميتة عزلة من فيروس البقع الحلقي 15 ستخدما: مصادر العزالت .1

، جمعت من مناطق جغرافية متباينة )مشتل للخوخ/للبرقوق
مشق، مركز بحوث حمص ومشتل المختارية ريف د الناصرية في 

في حمص، مشتل الشيحا في حماة ومركز بابنس في حلب( من 
أصناف  4عزالت جمعت من  7أشجار لوزيات مختلفة األنواع )

 أصناف من الدراق/ الخوخ  6عزالت جمعت من  6من اللوز، 
عزلة جمعت من صنف واحد من الخوخ/البرقوق(، كانت قد  2 و

موجبة في اختبار إليزا غير المباشر باستخدام  أعطت تفاعالت
( Cocktail-PNRSV-MAbsمصل خليط أحادي الكلون )

 ".GF305 وبالتطعيم أيضًا على الهجين "
 
أنواع مختلفة من األجسام  10استخدمت مصادر األجسام المضادة:  .2

المضادة األحادية الكلون في اختبار إليزا غير المباشر لتمييز 
 وفقًا لطريقة ة الميتة للخوخ/للبرقوقس البقع الحلقيعزالت فيرو

Myrta  ( وتم الحصول على هذه األجسام المضادة 24وآخرون .)
 ة الميتة للخوخ/للبرقوقمن استخدام عزالت فيروس البقع الحلقي

(، وهي تحمل 6اإليطالية المنشأ والمعزولة من الدراق/الخوخ )
، 460، 399، 348، 294، 236، 141، 116، 41األرقام التالية: 

. كما استخدم خليط واحد من األجسام المضادة األحادية 563و 503
 ( في الشاهد الموجب. Cocktailالكلون )

 

ة الميتة اختبرت عزالت فيروس البقع الحلقي اختبار إليزا: .3
الخمس عشر بطريقة اإلليزا غير المباشرة للخوخ/للبرقوق 

 Cambraة الذكر وفقًا لطريقة وباستخدام األمصال العشر السابق
 (.8وآخرون )

 

 االختبارات الحيوية 
 استخدمت ثالثة أنواع من النباتات الدالة العشبية، هي:  .1

Cucumis sativus L. و Chenopodium quinoa Willd  
للتمييز ما بين العزالت  C. amaranticolor Cost et Reynو

ة الميتة لبقع الحلقيالسورية الخمسة عشر المختارة من فيروس ا
، بمعدل نباتين من كل نوع لكل عزلة، وذلك للخوخ/للبرقوق

لدراسة األعراض المرضية التي تحدثها تلك العزالت والتفريق ما 
 بينها باستخدام طريقة النقل الميكانيكي للفيروس.

 

" وهي من النباتات GF305استخدمت غراس هجين الدراق/الخوخ " .2
ة الميتة اسة تفاعل عزالت فيروس البقع الحلقيالدالة الخشبية لدر

التي كانت قد أعطت تفاعالت موجبة على النباتات  للخوخ/للبرقوق
الدالة العشبية، بمعدل ثالث غراس لكل عزلة، وباعتماد طريقة 

" GF305(. ثم اختبرت غراس "Chip buddingالتطعيم بالرقعة  )
لمباشرة لتقصي بعد أسبوعين من تطعيمها بواسطة إليزا غير ا

انتقال الفيروس المذكور إليها. ثم نقلت الغراس المطعمة إلى الحقل 
المكشوف لمتابعة تطور األعراض المرضية عليها، بعد تحضينها 

 س.  22–18في البيت الزجاجي لمدة ثالثة أشهر عند درجة حرارة 
 

 االختبارات الجزيئية 
على تسع عزالت من نفذت االختبارات الجزيئية عزالت الفيروس:  .1

، كانت تفاعالتها موجبًة ة الميتة للخوخ/للبرقوقفيروس البقع الحلقي
في اختبار إليزا واالختبارات الحيوية. وكانت ثالث عزالت منها قد 

(، وأربع من PE-256و PE-11 ،PE-51جمعت من الدراق/الخوخ )
(، وعزلتان من AL-138 و AL 116 ،AL-118 ،AL-134اللوز )
(، وهي تنتمي إلى أربع PL-115و  PL-109لبرقوق )الخوخ/ا

 مجموعات مصلية.
 

تم استخالص الحمض النووي : RNAاستخالص الحمض النووي  .2
باستخدام  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالكلي لعزالت فيروس البقع الحلقي

(، وحفظ عند 12وآخرون المعدلة ) Foissacالسيليكا وفقًا لطريقة 
 س. 20 –درجة حرارة 

 

 أتبعت : (RT-PCR)نسخ تفاعل السلسلة المبلمرة المنعكس ال .3
في تمييز عزالت  نسختقنية تفاعل السلسلة المبلمرة المنعكس ال

وتوصيفها، واستخدم  ة الميتة للخوخ/للبرقوقفيروس البقع الحلقي
 PNRSV I؛ األول (random primers)لذلك بادئان عشوائيان 

والثاني  ،‘TCACTCTAGATCTCAAGCAG-‘3-5 وسلسلته
PNRSVIII 5 وسلسلته-GACACTTTTGCGCGTACGCA-‘3. 

( المتحصل عليه في cDNAالنووي المكمل ) الحمض تم إنتاج
س  94التالية:  ظروف االختبارلثالثين دورة ضمن  PCRجهاز 
 72ثانية،  30س لمدة  52ثانية،  20س لمدة  94دقيقة،  1.3لمدة 

على  PCRئق. حللت منتجات دقا 5س لمدة  72ثانية و 45س لمدة 
، (PAGE) (Polyacrylamid gel 5%) %5هالم بولي أكريالميد 

معروف الوزن الجزيئي لتحديد حجم   (Marker)واستخدم معّلم 
لفيروس  cDNAمن الحمض النووي المكمل  RT-PCRمنتجات 

 ثم صبغ الهالم بنترات الفضة. ة الميتة للخوخ/للبرقوق،البقع الحلقي
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 Single-strandالسلسلة الوحيدة البنية المتعددة األشكال تحليل  .4

conformation polymorphism  analysis (SSCP): 
 في تحليل منتجات Duran-Vilaو Palacioاستخدمت طريقة 

RT-PCR ( 25لكل عينة.) 
 
 Restriction fragment length التقطيع المتعدد األطوال .5

polymorphism (RFLP)نزيمان : استخدم األEcoRI  
 0.5، وأضيفا بمعدل التقطيع المتعدد األطوالفي اختبار  Stylو

الخاصة بكل  RT-PCRميكروغرام من كل منهما إلى منتجات 
عينة على حدٍة. واستغرقت عملية الهضم ساعتان عند درجة حرارة 

في  %7س. ثم وضعت العينات في هالم بولي أكريالميد  37
( لمدة ساعة، ثم TBE) Tris Borate-EDTAمحلول منظم من 

 صبغ الهالم بنترات الفضة.
 

 البرقوق دراسة مواصفات العزلة السورية لفيروس جدري الخوخ/
 االختبارات المصلية

استخدمت أربعة أمصال أحادية الكلون متخصصة في تشخيص 
  D (4DG5 ،)Mسالالت فيروس جدري الخوخ/البرقوق، وهي: 

(AL ،)C (AC) وEA (EA24إ ،) ضافة إلى المصل األحادي الكلون
كشاهد، باعتماد اإلليزا غير المباشرة  Universal MAb (5B)الشامل 

 (.22وآخرون ) Myrtaوفقًا لطريقة 
 

 االختبارات الحيوية
" لتأكيد GF305استخدمت خمس غراس من هجين الدراق/الخوخ "

ن نتائج اختبار إليزا غير المباشر باستخدام المصل األحادي الكلو
للعينة الوحيدة المأخوذة من المشمش  Universal MAb (5B)الشامل 

 والتي أعطت تفاعاًل موجبًا.
 

 النتائج والمناقشة 
 الميتة للخوخ/للبروق ةمواصفات العزالت السورية لفيروس البقع الحلقي

 الخصائص المصلية  .1
عزلة من فيروس البقع  15أظهر اختبار إليزا غير المباشر لـ 

عدم تفاعل المصل األحادي الكلون  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالحلقي
مع أي من العزالت المختبرة، بينما تفاعلت  294الخاص بالعزلة 

األمصال المتخصصة األخرى )األحادية الكلون( مع عزلة واحدة على 
األقل من عزالت الفيروس المذكور. وكان تفاعل المصل األحادي 

موجبًا مع كل العزالت المختبرة  460الكلون المتخصص بالعزلة 
 236و 503للفيروس نفسه، في حين تفاعل المصالن أحادي الكلون: 

(، كما تفاعلت PL-115مع عزلة واحدة مختبرة من الخوخ/البرقوق )
عزلة، وثالثة أمصال  12مع  348و 141و 116ثالثة أمصال، هي 

ع عزلة مختبرة من فيروس البق 11مع  41و 563و 399أخرى، هي: 

(. وتشير النتائج السابقة إلى 1)جدول  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالحلقي
وجود اختالفات مصلية ما بين بعض العزالت السورية لفيروس البقع 

، صنفت في أربع مجموعات. وكان  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالحلقي
عزالت(  7التشابه تامًا ما بين العزالت المأخوذة من أشجار اللوز )

الت أخرى من الفيروس نفسه جمعت من أشجار وثالث عز
(، وهي تختلف مصليًا عن PE-51 ،PE-112 ،PE-256الدراق/الخوخ )

 عزالت أخرى من الفيروس نفسه، جمعت من أشجار الدراق/الخوخ 
(PE-31 ،PE- 236 ،PE-11/والخوخ ) ( البرقوقPL-109 ،PL-115 )

مجموعة مصلية  34(. وتشير الدراسات المرجعية إلى تمييز 1)جدول 
عزلة  81، لدى اختبار ة الميتة للخوخ/للبرقوقمن فيروس البقع الحلقي

من الفيروس نفسه جمعت من البلدان المحيطة بالبحر األبيض المتوسط 
ومن الواليات المتحدة وذلك باستخدام األمصال األحادية الكلون نفسها 

 (.24المستخدمة في هذه التجربة )
ة تنتمي إلى المجموعة المصلية الثالثة وتبين وجود عزلة واحد

لدى مقارنة العزالت السورية مع المجموعات المصلية المصنفة في تلك 
الدراسة، وعشرة عزالت أخرى تنتمي إلى المجموعة المصلية الثامنة. 
كما ظهرت مجموعتان مصليتان جديدتان من العزالت تختلفان عن تلك 

(، و تنتمي 24وآخرون ) Myrtaالتي وردت في الدراسة المرجعية لـ 
، وعزلة واحدة إلى 35ثالث عزالت منها إلى المجموعة المصلية 

 (.2)جدول  36المجموعة المصلية 
 
 الخصائص الحيوية  .2

في  ة الميتة للخوخ/للبرقوقتسببت عزالت فيروس البقع الحلقي
ظهور أعراض مرضية عامة على أوراق بعض النباتات  العشبية 

خدمة في االختبار في صورة مساحات مصفرة وتبرقش، الدالة المست
ولم تالحظ أعراض أخرى مميزة لكل منها، تفرقها عن بعضها 
البعض. وتختلف عزالت هذا الفيروس في عوائلها من النباتات العشبية 
الدالة بصورة طفيفة، وفي األعراض التي تحدثها استنادًا إلى بعض 

ات العشبية الدالة في دراسات (. وقد استخدمت النبات37الدراسات )
 (.20أخرى بهدف تمييز عزالته )

سجلت أعراض مرضية عامة غير نوعية في صورة خطوط أو 
" خالل مدة  GF305بقع حلقية على األوراق الحديثة لغراس الدراق " 

حفظها في البيت الزجاجي لمدة ثالثة أشهر بدءًا من موعد إعدائها 
عن طريق التطعيم  لميتة للخوخ/للبرقوقة ابعزالت فيروس البقع الحلقي

( بعد أسبوعين GF305بالرقعة، بينما أكد اختبار إليزا للغراس نفسها )
من تطعيمها بعزالت الفيروس المذكور )التي أعطت سابقًا تفاعاًل 

ة موجبًا على النباتات الدالة العشبية(، انتقال عزالت فيروس البقع الحلقي
ا من الطعم، فأعطت تفاعاًل موجبًا تجاه إليه الميتة للخوخ/للبرقوق

 (. Cocktail MAbالمصل األحادي الكلون المركب )
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 .باستخدام األمصال المتخصصة األحادية الكلون ة الميتة للخوخ/للبرقوق. الخصائص المصلية للعزالت السورية لفيروس البقع الحقلي1جدول 
Table 1. Reaction of Syrian Prunus necrotic ring spot virus isolates with ten specific monoclonal antibodies. 

 

 
 مصدر العزلة

Origin of 

isolate 

 
*رقم العزلة  

Isolate 

code* 

 الميتة للخوخ/للبرقوق ةاألمصال األحادية الكلون المتخصصة بعزالت فيروس البقع الحلقي
 PNRSV- specific Monoclonal antibodies 

116 460 294 141 348 399 563 41 503 236 
 خليط

Cocktail 

 + - - + + + + + - + + Aleppo AL-142حلب 
AL-134 + + - + + + + + - - + 
AL-116 + + - + + + + + - - + 
AL-118 + + - + + + + + - - + 
AL-135 + + - + + + + + - - + 
AL-146 + + - + + + + + - - + 
AL-138 + + - + + + + + - - + 

 + - - + + + + + - + + Homs PE-51حمص 
PE-112 + + - + + + + + - - + 
PE-256 + + - + + + + + - - + 

 + - - - - - - - - + - Damscus PE-11دمشق 
PE-31 - + - - - - - - - - + 

 + - - - - - - - - + - Hama  PE-236حماه 

 + - - - - - + + - + + Homs PL-109حمص 
PL-115 + + - + + + + + + + + 

 *AL  =لوز  ، PE  =دراق/خوخ ،PL  = خوخ/برقوق * AL = Almond, PE= Peach, PL= Plum 
 
 

 الميتة للخوخ/للبرقوق. ةالمجموعات المصلية التي تنتمي إليها العزالت السورية لفيروس البقع الحلقي. 2جدول 

Table 2. Serogroups of Syrian Prunus necrotic ring spot virus isolates 

 

 

المجموعات المصلية 
Serogroups 

 ة الميتة للخوخ/للبرقوقاألمصال األحادية الكلون المتخصصة بعزالت فيروس البقع الحلقي
Reaction with PNRSV-specific monoclonal antibodies 

 

 التكرار
Frequency 41 116 141 236 294 348 399 460 503 563 

 خليط
Cocktail 

3 + + + + - + + + + + + 1/15 

8 + + + - - + + + - + + 10/15 
35* - - - - - - - + - - + 3/15 
36* - + + - - + - + - - + 1/15 

                   New Serogroups   *               * مجموعات جديدة                                        

 
 

 الخصائص الجزيئية  .3
لتسع عزالت من فيروس  (RT-PCR)أكد تفاعل السلسلة المبلمرة 

 تنتمي إلى أربع مجموعات مصلية  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالبقع الحلقي
، وعزلة واحدة (Serogoup 8) 8ست عزالت تنتمي إلى المجموعة  ]

إلى  (، وعزلة واحدة تنتميSerogroup 3) 3تنتمي إلى المجموعة 
(، وعزلة واحدة أخيرة تنتمي إلى Serogroup 35) 35المجموعة 
[ تطابق نتائجه الموجبة مع نتائج (Serogoup 36) 36المجموعة 

االختبارات المصلية. وتظهر هذه النتائج وجود حزمة مضخمة من 
لعزالت الفيروس المذكور بعد تحليل  cDNA الحمض النووي المكمل

اسطة الرحالن الكهربائي على هالم بو RT-PCR منتجات تفاعل 
(. وتشير الدراسات المرجعية إلى وجود A-1)شكل  %5أكريالميد 

 Single-strandedاختالف في حركة الطبعات األحادية السلسلة )

transcripts من الحمض النووي )RNA  والتي مصدرها العزالت
تمريرها  عند ة الميتة للخوخ/للبرقوقالمختلفة من فيروس البقع الحلقي

(، بينما أثبتت 32على هالم بولي أكريالميد بالرحالن الكهربائي )
في هذا البحث التجانس الشديد ما بين  RFLPو SSCPاختبارات 

عزالت الفيروس المذكور، لكون البادئ مصممًا لألغراض التشخيصية 
( من Conserved region) افظةويقع بصورة تامة في المنطقة المح

. ويبين ة الميتة للخوخ/للبرقوقلفيروس البقع الحلقيالحمض النووي 
التجانس الواضح في الحزم المتشكلة بالنسبة للعزالت  B-1 الشكل

وتشير إليها  36و  3، 8 الثمانية المنتمية للمجموعات المصلية رقم
، بينما يالحظ اختالف بسيط لكنه 9و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1األرقام 
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 ة في العزلة المنتمية للمجموعة المصليةواضح في أحد الحزم المتشكل
. وقد بين ترتيب السلسلة المتعددة 2والتي يشار إليها بالرقم  35رقم 

للنيكلوتيدات وجود اختالف طفيف متوقع في الجزء المضخم عند 
(، لذلك يمكن أن تتركز CP) لجين الغالف البروتيني للفيروس 3النهاية 

م المضادة والمسؤولة عن السلوك المحددات التي تقوم بتوليد األجسا
المصلي المتباين لسالالت الفيروس في الجزء الطرفي األميني للبروتين 
المغلف للفيروس. وقد ثبت وجود ارتباط ما بين جينات البروتين 

( من جهة أخرى والتي MPالمغلف من جهة، وجين بروتين الحركة )
ة البقع الحلقي ( لفيروسRNA-3تشفر بالجزء الثالث للحمض النووي )

والمسؤول عن تخصصية العائل. ويشير البحث  الميتة للخوخ/للبرقوق
 ( وبروتين الحركة CPفي سالسل جينات كل من البروتين المغلف )

(MP إلى حدوث تبدالت في تتابع النيكلوتيدات، ويمكن أن يكون عدد )
تالف (. علمًا أن االخ35األمينية السبب في التباين الساللي )حماض األ

في نيكلوتيد واحد وحمض أميني واحد في كل من بروتين الحركة 
والبروتين المغلف للفيروس يتحكم بشكل وثيق بالعالقات المصلية ما 
بين عزالت الفيروس وفي نمط األعراض التي تحدث على النبات 

ة الميتة (. وتم توزيع عزالت فيروس البقع الحلقي16العائل )
مجموعات مختلفة اعتمادًا على مقارنة سلسلة  إلى ثالث للخوخ/للبرقوق

 وتحاليل القرابة وبروتينات غالف الفيروس  RNA-4الحمض النووي 
(CPs( )4.) 

 

 اصفات العزلة السورية لفيروس جدري الخوخ/البرقوقمو
 الخصائص المصلية .1

لفيروس جدري الخوخ بطريقة اإلليزا  يةأظهر اختبار الطرز المصل
 (5B)اعل كل من المصل األحادي الكلون الشامل غير المباشرة، تف

مع العزلة  Mبالساللة  (AL)والمصل األحادي الكلون المتخصص 
السورية لفيروس جدري الخوخ/البرقوق، بينما لم تتفاعل األمصال 

الخاص بالساللة  4DG5األحادية الكلون الخاصة بالسالالت األخرى )
D ،AC  الخاص بالساللةC ،EA24 لساللة الخاص باEA)  مع العزلة

نفسها للفيروس المذكور. وبذلك تكون العزلة السورية من فيروس 
، التي تمتاز بارتفاع PPV-Mجدري الخوخ/البرقوق عائدة إلى الساللة 
(، بينما لم يسجل لها نشاط 26شراستها وبخاصة في الدول األوروبية )

ل الذي وبائي ملحوظ في الظروف السورية. ويعّد هذا البحث األو
يعّرف ساللة فيروس جدري الخوخ/البرقوق المعزولة من أشجار 
المشمش في سورية، وتتوافق هذه النتيجة مع النتائج التي سجلت في 

(، 3شمال األردن حول وجود الساللة نفسها على أشجار المشمش )
 (.22(، وألبانيا وقبرص وإيطاليا وتركيا )34وفي اليونان )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 ة الميتة للخوخ/للبرقوق.لعزالت فيروس البقع الحلقي SSCP (B)و  RT-PCR  (A)قراءة  .1شكل 
 AL-134= 9؛  PL-115 ، 5=AL-118 ، 6=PL-109 ، 7=PE-256 ، 8=AL-138=4؛  PE-51 ، 2=PE-11 ، 3=AL-116= 1العزالت وأرقامها: 

Figure 1. Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) (A) and Single-strand conformation polymorphism analysis 

(SSCP)  (B) of Prunus necrotic ring spot virus isolates. M= Marker 
Isolates and their numbers: 1= PE-51, 2= PE-11, 3= AL-116, 4= PL-115, 5= AL-118, 6= PL-109, 7= PE-256, 8= AL-138, 9= AL-134. 

 

A 

B 
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ويعّد جدري الخوخ من أكثر األمراض الفيروسية ضررًا على أشجار 
اللوزيات في أوروبا، وبخاصة في الدول الواقعة في وسط وشرق 

( حيث سجلت 11(، وعلى أشجار المشمش في أسبانيا )34القارة )
(، وهي الساللة نفسها التي سجلت في جنوب شرق 5) PPV-Dالساللة 

(. كما سجلت 31(، وتشيلي )26، 22انيا )، وإيطاليا وألب(34) فرنسا
على أشجار الخوخ/البرقوق في رومانيا  PPV-Mو PPV-Dالساللتان 

(، علمًا 38على أشجار المشمش في مصر )  PPV-EA(، وساللة 30)
أكثر شيوعًا على أشجار المشمش  PPV-Dأن ساللة الفيروس 

على أشجار  أكثر ترددًا PPV-Mوالخوخ/البرقوق، بينما تكون الساللة 
الدراق/الخوخ، وال تلعب البذور أي دور في نقل كلتا الساللتين من 

(. ويعّد التشخيص الصحيح لساللة فيروس جدري 28الفيروس نفسه )

الخوخ غاية في األهمية نظرًا الختالف هذه السالالت في سلوكياتها 
 (. 29الحيوية والوبائية )

 
 الخصائص الحيوية .2

دري الخوخ/البرقوق المأخوذة من أظهرت عزلة فيروس ج
المشمش والتي أعطت من قبل تفاعاًل موجبًا في اختبار إليزا غير 
 المباشر، األعراض المميزة للفيروس نفسه على هجين الدراق/الخوخ 

"GF305 وشوهد تغير في  لون عروق األوراق فصارت فاتحة، كما ،"
ول العروق تشوه نمو األوراق الصغيرة، وظهرت بعض البقع على ط

 بعد مرور وقت كاف من عملية التطعيم بالرقعة.

 

Abstract 
Ismaeil, F., S. Al-Chaabi, A. Myrta and V. Savino. 2003. Characterization of Syrian Isolates of Prunus necrotic ring spot 

virus (PNRSV) and Plum pox virus (PPV). Arab J. Pl. Prot. 21: 116-122. 
To obtain preliminary evidence concerning strain diversity, 15 PNRSV isolates from three different Prunus hosts (Almond, Peach and 

Plum) were chosen for studying their biological, serological and molecular characteristics. Usualy, non-specific symptoms for each PNRSV 

isolate were observed on herbaceous and woody indicator plants. PNRSV transmission from infected scions to GF305 rootstocks occurred two 

weeks after grafting and were confirmed by indirect ELISA. The PPV ELISA-positive apricot sample was grafted on GF305 and symptoms 

similar to those induced by PPV were obtained. PNRSV isolates tested by DASI-ELISA using 10 PNRSV-specific MAbs showed that there 

were some serological differences between Syrian PNRSV isolates, which were identified as four PNRSV serogroups. DASI-ELISA using 4 

serotype-specific MAbs and universal MAb (Control) showed that the PPV isolate tested belonged to the PPV-M strain. The results of RT-PCR 

of 9 PNRSV isolates were in a agreement with the serological data. However, single-strand conformation polymorphism (SSCP) and restriction 

fragment length polymorphism (RFLP) analysis confirmed substantially a high homology among all the tested PNRSV isolates. 

Key words: ELISA, Molecular analysis, PNRSV, PPV, Prunus, virus strain. 

Corresponding author: Salah Al-Chaabi, Directorate of Scientific Agricultural Research, Douma, P. O. Box 113, Damascus, Syria 
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