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 باعتماد اختبارRPV  وMAV وPAV  وسالالتوBarley yellow dwarf virus شخص فايروس تقزم واصفرار الشعير
 اشارت.monoclonal  و وحيدة النسيمةpolyclonal  وباستخدام مصول مضادة متعددة النسيمةELISA إلي از المصمي

 وسالالتو الى انتشار الفايروس في أغمب حقول زراعة الشعير في العراق وسجمتBYDV نتائج الكشف عن فايروس
%03  و% 8  وكانت اقل نسبة اصابة%62  تمييا محافظة بغداد بنسبة اصابة%03 محافظة نينوى اعمى نسبة اصابة بمغت

 من مجموع االصابات%57  وبنسبة بمغتPAV في محافظتي النجف وواسط عمى التتابع وبينت النتائج الى انتشار الساللة

Reverse Transcriptase Polymerase  االكثر انتشارا باعتماد تقنيةPAV  شخصت الساللة.في العينات العشوائية

 الكمي من النباتات المصابةRNA  طريقة استخالص الحامض النووي ال اريبي، وبطريقتينchain reaction(RT-PCR)
Immunocapture Reverse Transcriptase Polymerase  و طريقةTotal Ribonucleic acid extraction
( في الكشف عن الفايروس منIC-RT-PCR)  اظيرت النتائج كفاءة طريقةChain Reaction (IC-RT-PCR)
.(RT-PCR) الطريقة التقميدية

IC-RT-PCR ،RT-PCR ،اليزا،  الشعير:الكممات المفتاحية
*البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT
Barley yellow dwarf virus (BYDV) and its strain PAV, MAV and RPV have been diagnosed
by ELISA technique using polyclonal and monoclonal antibodies. The results showed the
spread of BYDV in most of barley fields in Iraq. Nineveh governorate recorded the highest
infection rates 30% then Baghdad governorate 26% the less infection rates 8% and 10% were
in Al-Najaf and Wasit respectively, the results also showed the spread of PAV strain with the
rate 75% from the total infected random samples. The most prevalent strain PAV was
diagnosed using Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) technique
following two methods, total ribonucleic acid extraction from the infected plant method and
Immunocapture Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (IC-RT-PCR). The
results showed the efficiency of the (IC-RT-PCR) method in the detection of the virus from
the traditional method (RT-PCR).
Key Words: Barley, ELISA, RT-PCR, IC-RT-PCR.
*Part of Ph.D. thesis of the first author
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التشخيصية لمفايروس الذي يعتبر من اخطر الفايروسات عمى

المقدمة

محاصيل الحبوب في العالم والتعرف عمى افضل التقنيات

يعد نبات الشعير واحداً من اقدم أفراد العائمة النجيمية الذي

الحديثة في التشخيص.

تمتد مناطق زراعتو لتضم المعتدلة والجافة وكذلك المالحة

المواد والطرائق

والقموية منيا ،ونال الشعير اىتماما كبي ار لما لو من أىمية

جمع العينات :جمعت عينات من مناطق مختمفة من حقول

اقتصادية كونو مادة غذائية ميمة لإلنسان والحيوان (.)17

الشعير المنتشرة في العراق وشمل الجمع ثالث مناطق

توسعت زراعة ىذا المحصول بشكل كبير في السنوات
االخيرة ورافق ىذا التوسع انتشار عدد من االفات و االمراض

رئيسية ،المنطقة الشمالية (نينوى ،اربيل والسميمانية) والمنطقة

ومن بين اىم تمك االمراض ىي االمراض الفايروسية ويعد

الوسطى (بغداد وديالى والكوت والنجف) وشمل الجمع

مرض تقزم واصفرار الشعير واحداً من تمك االمراض اذ

نوعيين من العينات ،عشوائية بواقع  :5عينة لكل حقل

ينتشر في جميع مناطق زراعة الشعير في العالم ويسبب

وعينات مستيدفة ظيرت عمييا اعراض تشبو اعراض

خسائر كبيرة تتراوح بين  % =:-:اعتمادا عمى ساللة

االصابة بفايروس  BYDVوبواقع  75عينة من كل حقل،

الفايروس وتوفر الحشرة الناقمة وحساسية الصنف المزروع

وضعت العينات العشوائية في اكياس بالستيكية وثبت عمييا

ووقت حدوث االصابة ( )6ينتقل ىذا الفايروس بعدة انواع
من حشرة المن ولو مدى عائمي واسع مما جعمو من اخطر

مكان وتاريخ الجمع وحفظت في حافظات مبردة لحين

ايصاليا الى المختبر حيث حفظت بعد ذلك بدرجة ح اررة -

االمراض الفايروسية عمى محاصيل الحبوب .الخطوة األولى

°75م لحين اجراء الفص السيرولوجي عمييا .اما العينات

في إدارة المرض ىو التشخيص الدقيق ،اذ تتداخل أعراض

التي ظيرت عمييا اعراض مرضية فقد قمعت مع مجموعتيا

المرض مع تمك التي تسببيا العوامل الحيوية وغير الحيوية
األخرى .لذلك فإن التشخيص الذي يعتمد عمى االعراض

الجذرية وزرعت في أصص بالستيكية بقطر  75سم وارتفاع

 85سم ثم نقمت إلى أقفاص خشبية محاطة بطبقتين من

الظاىرية ال يمكن االعتماد عميو اذ ،يتطمب التشخيص

المممل موضوعة داخل الظمة الخشبية.

المختبري بتقنيات حديثة .االختبار األكثر استخداما لتأكيد

تشخيص الفايروس باختبار اليزا وتحديد سالالتو?

) immunesorbent assay (ELISAباستخدام مصول

المشمولة بالدراسة بسحق 1غم من اوراق النباتات في ىاون

اإلصابة ىو اختبار الي از

المصمي Enzyme linked

ستخمصت عصارة النباتات التي جمعت من المحافظات

مضادة وحيدة النسيمة  monoclonalومتعددة النسيمة

خزفي مع  :مل من محمول االستخالص العام General

 .)79( polyclonalوفي ظل التطور السريع والمستمر في

 extraction bufferمجيز من شركة  Agdiaاعتمدت

الكشف عن أنواع حديثة وعديدة من تمك المؤشرات التي

) sandwich (TASوالتي ىي طريقة محورة لمطريقة التي

مجال استخدام مؤشرات الدنا في السنوات األخيرة ساعد في

تقنية اختبار الي از المصمي غير المباشر Triple antibody

تعتمد عمى واحد من اإلنجازات البارزة والذي تحقق قبل نياية

وصفيا (>) في تشخيص فايروس تقزم واصفرار الشعير

األلفية الثانية أال وىو ابتكار تقانة تضاعف سمسمة الدنا

ولجميع العينات سواء التي جمعت بصورة عشوائية او تمك

 Mullisعام (;=> )6التي أحدثت ثورة ىائمة في التقانات

متعددة النسيمة مجيزة من قبل شركة  Agdiaواجري الفحص

) Polymerase Chain Reaction (PCRمن قبل

التي ظيرت عمييا اعراض اصابة وباستخدام مصول مضادة

اإلحيائية وجعمت التنبوء قائما باستحداث طرائق أخرى في

طبقا لتعميمات الشركة المجيزة فحصت العينات التي اعطت

ىذا المجال .اذ تستند ىذه التقانة عمى مضاعفة أي جزء من

تفاعالً موجباً في االختبار السابق باستخدام مصول مضادة

انزيم بممرة الدن DNA Polymeraseوبادئات Primers

واستخدمت التقنية نفسيا السابقة الذكر لمكشف عن تمك

الدنا ميما كان صغي ار خارج الجسم الحي  in vitroبوجود

وحيدة النسمة موجو ضد السالالت  PAVو MAVو RPV

( .)7:اليدف من البحث التعرف عمى مدى انتشار فايروس

السالالت دونت النتائج باستخدام قارئ اطباق اليزا.

تقزم واصفرار الشعير وسالالتو بالعراق لندرة الدراسات
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التشخيص باستخدام الطرائق المعتمدة عمى  :PCRتم

 -6تغميف اطباق الي از باالجسام المضادة لمفايروس :أضيف

طريقة استخالص الحامض النووي الرايبي( )RNAالكمي من

واصفرار الشعير الى انابيب الـ  PCRوحضنت لمدة 9

و طريقة Immunocapture Reverse Transcriptase
)Polymerase Chain Reaction (IC-RT- PCR

لمرطوبة.

 655مايكروليتر من مخفف االجسام المضادة لفايروس تقزم

اعتماد تقنية  RT-PCRفي تشخيص الفايروس وبطريقتين

ساعات عمى درجة ح اررة الغرفة في حاوية بالستيكية حافضة

النباتات المصابة Total Ribonucleic acid extraction

-0اضافة العينات :غسمت انابيب ال ـ PCRالمحضن ـة

باستخدام اختبار الي از لتوفير قالب من الحامض النووي الفايروسي.

سابقا بمحمول Phosphate buffer saline ( 1x PBST

انتخبت الساللة االكثر وجوداً في الحقول و جرى استخالص

 )Tweenمرتين عن طريق امالء االنابيب بالمحمول

الحامض النووي الفايروسي ليا باستخدام عدة استخالص

وتفربغيا بسرعة جففت االنابيب لمتخمص من بقايا المحمول

مجيزة من شركة  BIONEERواستخدم مباشرة في تفاعالت

عن طريق استعمال ورق التنشيف ،اضيف  655مايكروليتر

 PCRوحسب تعميمات الشركة المجيزة .استخدمت تقنية

من مستخمص العينات الى كل انبوبة من انابيب الـ PCR

االستنساخ العكسي) Reverse transcription (RTفي

ووضعت االنابيب في حاوية حافظة لمرطوبة وحضنت في

تصنيع شريط مكمل  cDNAمن الحامض النووي الفايروسي

الثالجة عمى درجة ح اررة °9م لفترة = 6ساعة.

( )RNAباستخدام عدة خاصة مجيزة من شركة
Accu Power Rocketscript RT-PCR ( BIONEER
 )Premixوحسب تعميمات الشركة المجيزة وكما ياتي? مزج

 -4غسل االنابيب :غسمت االنابيب كما في الخطوة السابقة

ثم وضع مزيج تفاعل  RT-PCRالى االنابيب وعرضت
االنابيب الى درجة ح اررة  =5درجة سميزية لتحطيم الغالف

 7مايكروليتر من البادئ المتخصص (TGTGTCTGG
CTTTTGATGCT)C1F1 (GAGTGCGATAGG
 )=( GGCTGTT)C1R2مع  8مايكروليتر من الحامض

البروتيني والسماح لمحامض النووي بالتحرر ثم عرض الخميط
الى عممية تبريد سريع بعد ذلك وضعت االنابيب في جياز

النووي الفايروسي الذي تم تنقيتو في الفقرة السابقة بتركيز :5

البممرة الحراري باستعمال برنامج الطريقة السابقة نفسيا (<.)7

نانوغرام اضيف المزيج الى مكونات خميط التفاعل الرئيس ثم

النتائج والمناقشة

اكمل الحجم الى  75مايكروليتر بالماء المقطر المعقم مزجت

تشخيص فايروس تقزم واصفرار الشعير  BYDVباعتماد

وفق البرنامج االتي?

أظيرت نتائج الفحص السيرولوجي باعتماد تقنية اختبار الي از

المحتويات جيدا ثم وضعت في جياز البممرة الحراري عمى
cycles

time

Temperature

step

1
1

10 min
2 min
30 sec
30 sec
30 sec
7 min

70°c
95°c
95°c
60°c
72°c
72°c

cDNA synthesis
Pre-denaturation
Denaturation
Annealing
extension
Final extension

40
1

تقنية اختبار الي از

وجود و انتشار فايروس  BYDVفي جميع المحافظات التي
شممتيا الدراسة ( بغداد و نينوى و اربيل وسميمانية و النجف
و واسط ) اذ تراوحت نسبة االصابة بين = %85-ولوحظت
اعمى نسبة اصابة في محافظة الموصل اذ بمغت  %85تمتيا

محافظة بغداد بنسبة اصابة ; %7وكانت اقل نسبة اصابة

حضر ىالم االكروز بتركيز  %6.:حممت العينة الناتجة

في المحافظات الجنوبية اذ بمغت نسبة االصابة = %و%65

من التفاعل السابق في الحفر مع الدليل الحجمي ولمدة 8-7

في محافظتي النجف وواسط عمى التتابع جدول (.)6

ساعة صبغ اليالم بصبغة بروميد االثيديوم وفحص تحت

تشخيص سالالت الفايروس باعتماد تقنية اختبار الي از:

االشعة الفوق البنفسجية  UV-lightصور اليالم باستخدام

اظيرت نتائج الفحص السيرولوجي باعتماد تقنية اختبار الي از

جياز تصوير اليالم.
تقنيت ):(IC-RT-RCR
 -0استخالص العصارة النباتية :استخمصت عصارة نباتات

وباستعمال مصول مضادة وحيدة النسمة وجود سالالت
الفايروس الثالث وفي جميع المحافظات التي شممتيا الدراسة

الشعير التي سبق واظيرت تفاعالً موجباً في اختبار الي از

جدول ( .)2و كانت الساللة  PAVاكثر السالالت انتشا ار اذ

بطريقة االستخالص نفسيا عند الكشف عن الفايروس.

كانت النسبة المئوية لوجدوىا في العينات المصابة والتي
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جمعت بصورة عشوائية من الحقول  %<:في حين كانت

التشخيص باالعتماد عمى تقنية :RT- PCR

النسبة المئوية لوجود الساللتين MAVو %71.5 RPVو

انتج زوج البادئات المستخدم في ىذة الدراسة  C1F1و

جدول .0النسبة المئوية لالصابة بسالالت فايروس تقزم

كال الطريقتين المتبعة في الكشف عن الفايروس واظيرت

;> %6=.عمى التتابع.

 C1R2حزمة مفردة ذات وزن جزيئي ; 6:زوجاً قاعدياً في

واصفرار الشعير في المحافظات المدروسة.

منبطق
جمع
العينبث

طريقة  Immunocapture RT-PCRفعالية اكبر في

عدد
العينبث
المفحوصت
50
20
50
20
50
20

عدد
العينبث
المصببت
15
12
8
10
6
7

النضبت
المئويت
لالصببت%
30
60
16
50
12
35

بغداد

عشوائيت
متحيزة

50
20

13
9

26
45

ديبلى

عشوائيت
متحيزة

50
20

7
7

14
35

الكوث

عشوائيت
متحيزة

50
20

5
5

10
25

عشوائيت
متحيزة
عشوائيت
متحيزة

50
20
350
140

4
6
58
56

8
30
16.57
40.0

طريقت جمع
العينبث

الموصل
اربيل
صليمبنيت

النجف
المجموع

عشوائيت
متحيزة
عشوائيت
متحيزة
عشوائيت
متحيزة

الكشف عن الفايروس من طريقة استخالص الحامض النووي

الفايروسي شكل (.)6

022 bp
.22 bp
022 bp
.22 bp

جدول .2النسبة المئوية لالصابة بسالالت فايروس تقزم
واصفرار الشعير في العينات.

(أ)

(ب)

نوع العينبث

عشوائيت

متحيزة

المجمو
ع

شكل  .1الترحيل الكيربائي لنواتج تضخيم الحامض النووي

عدد العينبث الكلي

350

140

490

عدد العينبث المصببت
عدد العينبث المصببت
ببلضاللت PAV
نضبت االصببت ببلضاللت
PAV
عدد العينبث المصببت
ببلضاللت MAV
نضبت االصببت ببلضاللت
MAV
عدد العينبث المصببت
ببلضاللت RPV
نضبت االصببت ببلضاللت
RPV

58

56

114

أ-طريقة  0،6،0 .IC-RT-PCRعينات مصابة بالساللة PAV

44

42

86

75.86
%

%75

75.43
%

3

2

5

%5.17

%3.57

4.38
%

11

12

23

18.96
%

21.42
%

20.17
%

الفيروسي لمساللة  PAVباستعمال تقنية .RT-PCR

 7،4عينات سميمة.

ب -طريقة استخالص الحامض النووي الكمي 0 .عينة مصابة

بالساللة  0،6 PAVعينات سميمة

من مالحظة نتائج الكشف عن الفايروس وسالالتو في العراق
يتضح لنا انتشار ىذا الفايروس وبفارق كبيرة عن الد ار سات
السابقة اذ بمغت نسبة االصابة بالفايروس  %16.57في
جميع المحافظات المدروسة وتفوقت محافظة نينوى عمى

جميع المحافظات بنسبة اصابة  %85وىي نسبة عالية قياساً

بالدراسات السابقة اذ ذكر ( )67ان نسبة االصابة بالفايروس

ويالحظ في كال الحالتين (العينات العشوائية والعينات

في المناطق الوسطى والشمالية بمغت  %6وبين ( )7ان

المتحيزة) سيادة الساللة  PAVعمى الساللتين االخرتين اذ

نسبة االصابة بالفايروس في كال النوعين (العشوائية و

بمغت نسبة وجودىا  %<:.98من مجموع العينات المصابة

المتحيزة) من العينات في جميع محافظات العراق بمغت

 MAVبنسبة وجود =.%9.8

( 17.5و  )%24و ( 11.5و  )%14.4لمحصولي الحنطة
والشعير ولمموسمين  2003-2002و  2004-2003عمى
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التتابع وىذا االنتشار قد يعزى الى عدم اتخاذ اي وسائل او

بغياب المحصول والسيما الذرة الصفراء التي تعقب زراعة

طرق فعالة لمقاومة المرض نظ ار لصعوبة تشخيص المرض

الحنطة والشعير في نياية الربيع والعكس يحدث في بداية

من المزارعيين اذ تتشابو اعراض المرض كثي ار مع اعراض

الخريف اذ ينتقل الفايروس من الذرة الصفراء الى محصولي

اخرى كنقص العناصر واالصابات الفطرية والبكتيرية كما ان

الحنطة والشعير فضالً عن نمو نباتات االدغال ذوات الفمقة

االقتصادية التظير عمييا اعراض االصابة عمى الرغم من

ان الزراعة المبكرة لمحصولي الحنطة والشعير في المناطق

عدداً من العوائل ليذا الفايروس ومن ضمنيا المحاصيل

الواحدة التي تكون مصد ار لالصابة االولية لمفايروس (.)75

اصابتيا وكذلك تأخر ظيور االعراض بعد االصابة

الوسطى عنو في المناطق الشمالية تييئ ظروفاً جويةً مالئمةً

بالحشرات الناقمة من اسبوعين الى ثالثة اسابيع التمكن

النتاج مستعمرات كبيرة من حشرات المن الحاممة لمفايروس

المزارعيين من التعرف عمى االصابة عمى الرغم من مكافحة

وبالتالي حدوث اصابة مبكرة لمنباتات وانتشارىا بالحقل (6:

الفايروس اذ اكدت المصادر انو يصيب جميع محاصيل

فيعود الى قمة المساحة المزروعة بالمقارنة مع المحافظات

الحبوب وعدد كبير من نباتات االدغال (= .)6ان النسبة

الشمالية وقمة نسبة االصابة بالدول المجاورة مثل ايران

العالية لالصابة في محافظة نينوى تعود الى الزراعة الواسعة

والسعودية ( .)13كذلك فان االجواء الحارة والجافة تعيق من

لمحصولي الحنطة والشعير فضالً عن الزراعة الموحدة اذ

نشاط وتكاثر حشرات المن الناقمة لمفايروس .اشارت النتائج

و  .)78اما انخفاض نسبة االصابة بالمحافظات الجنوبية

الحشرة الناقمة (; )7فضالً عن المدى العائمي الواسع ليذا

انيا تزيد من نسبة االصابة وانتشار المرض ( .)1كذلك فان

انتشار الساللة  PAVبصورة كبيرة في جميع المحافظات

حقول الزراعة بالموصل تكون قريبة الى حقول الدول المجاورة

المدروسة اذ بمغت نسبة االصابة بيا في العينات العشوائية

التي ينتشر بيا المرض مثل سوريا وبوجود الحشرة الناقمة ادى

من مجموع االصابات  %<:.98بالمقارنة مع الساللتين

الى زيادة نسبة االصابة بيذا الفايروس في تمك المحافظة ،اما

االخريتين  RPVو  MAVالمتان بمغ نسبة االصابة بيما

انخفاض نسبة االصابة نسبيا في محافظتي اربيل والسميمانية

< 75.6و = %9.8عمى التتابع وتعد ىذه النتيجة غير

عنو في محافظة نينوى فقد يعود الى الجو البارد مقارنة

مفاجئة نظ ار النتشار ىذه الساللة في جميع انحاء العالم

بمحافظة نينوى اذ ان انخفاض درجة الح اررة يقمل من نشاط

( )66وفي ايران اشار ( )4الى ان الساللة االكثر انتشا ار ىي

حشرات المن ومن ثم انخفاظ نسبة االصابة فضالً عن وجدود

الساللة  PAVو ذكر ( )8ان الساللة  PAVىي الساللة

المجاورة مثل ايران ( (77قمل من انتشار الفايروس فضال عن

االكثر انتشا ار في دول الشرق االوسط (االردن وسوريا) ودول

ان نسبة االصابة في ايران منخفضة ( .)9كما ان زيادة

المغرب العربي (تونس ،الجزائر والمغرب)  .من االسباب

معدالت سقوط األمطار وتقارب مدد ىطوليا في محافظتي

االخرى التي ادت الى انتشار الساللة  PAVىو انتقاليا

واربيل مقارنة بمحافظة نينوى مما يؤدي إلى

باكثر من نوع من انواع حشرات المن وبكفاءة عالية (<).

العوائق الطبيعية التي تفصل بين تمك المحافظات والدول

السميمانية

السائدة في مصر واشار ( )76و ( ):ان الساللة PAV

حدوث عمميات جرف أو غسيل لحشرات المن الناقمة

التشخيص باالعتماد عمى تقنية :PCR

المرض األمر الذي يؤدي إلى اختزال نسبة اإلصابة إلى

 IC-RT-PCRفي الكشف عن الفايروس من خالل مالحظة

لمفايروس من عمى النباتات وانخفاض اعدادىا القابمة لنقل

اشارت النتائج من خالل مالحظة (الشكل  )6الى كفاءة تقنية

معدالت متدنية ،وىذا التفسير ينسجم مع ما اشار اليو ()65

حجم ودرجة وضوح الحزم التي ظيرت ،اذ توفر ىذه التقنية

حول جرف األمطار الغزيرة المتقاربة اليطول لحشرات المن

حساسية ودقة عالية في الكشف عن االصابات الفايروسية في

إلى برك ماء صغيرة في الحقل مما يزيد من الخطأ التجريبي

االنسجة النباتية التي يكون فييا تركيز الفايروس منخفض

عند محاولة قياس الكثافة الحشرية ونسبة اإلصابة بالفايروس.

والتي تحتوي عصيرىا الخام عمى مثبطات فايروسية (<.)7

اما ارتفاع نسبة االصابة في محافظة بغداد وديالى فقد تعود

فعند اجراء تنقية لمفايروس فان الكثير من الحامض النووي

بصورة رئيسة الى وجود العوائل الثانوية التي تؤوي الفايروس

الفايروسي يفقد في اثناء عممية االستخالص لذلك ربما يعطي
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 تعتبر.الفحص نتيجة سالبة عمى الرغم من وجود الفايروس

4. Ali, M., R. Gholam., and H. Gholam. 2013.
Efficiency of ten populations of Schizaphis
graminum (Rondani) in the transmission of
barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-PAV)
in Iran. African Journal of Plant Science Vol.
7(3) : 118-123.
5. Andret-Link, P., and M. Fuchs. 2005.
Transmission specificity of plant viruses by
vector. Journal of Plant Pathology. 87(3): 153165.
6 Bawden, R .2000. Barley Yellow dwarf
virus. Kansas state univ. extension special list
plant pathology, Report: 1-4.
7. Boovaraghan, B., B. Dennis., and M.A
Joseph. 2003. Barley yellow dwarf virus and
Cereal yellow dwarf virus quantification by
Real-Time polymerase chain reaction in
resistant and susceptible plant. Phytopatho.
93(11): 1386-1392.
8 Chomic, A., M. Pearson., G. Clover., K.
Farreyrol., D. Saul., J. Hampton Armstrong.
2010. A generic RT-PCR assay for the
detection of Luteoviridae. Plant Pathology
59:429-442.
9 Clark, M. and A. Adams .1977.
Characteristics of micro plate method of
enzyme linked immune sorbent assay for the
detection of plant viruses.J.Gen Virol.34:475485.
10. Comeau, A., J. Conin, and F. cheour. 1992.
BYDV symptoms and Elisa data in relation to
biomass and yield loss. In: Comeau,A. and
Makkouk,k. BYDV in west Asia and north
Africa. Sayce publishing, Exeter, UK.p:155168.
11. D’Arcy, C.J. 1995. Symptomatology and
host range of barley yellow dwarf. Pages 9-28
in: Barley yellow dwarf: Forty years of
progress. C.J. D’Arcy and P.A. Burnett, eds.
APS Press, St. Paul.
12. El-muadhidi, M., M. Khaled., G. Safaa, J.
Myasser., S. Salou., R. Raed and
T.
Feras.2001. Survey for legume and cereal
viruses in Iraq.Phytopathol.Mediterr. 40: 224–
33.
13 El-Zoubi, M., A. Almosa, and M. Skaria.
1992. Studies on BYDV in cereal crop in
Jordan. In: Comeau,a and Makkouk,k. (eds)
.BYDV in west Asia and north Africa. Sayce
publishing, exeter, UK .p:91-102.
14. Gawande, S. J., A. Shukla., V.P. Chimote.,
N. Kaushal., P. Kaundal., I.D. Garg., ,and

 من التقنيات اليجينة اي تجمع بينIC-RT- PCR تقنية
تقنيتين االولى تقنية الي از المصمي التي توفر قالب من
الحامض النووي الفايروسي لعممية التضخيم التي سوف
 ان استخدام تقنية.RT-PCR تحدث الحقا بالتقنية الثانية

.

 سوف يوفر الجيد والوقت الذي سوف يبذلIC-RT-PCR
في تنقية الحامض النووي الكمي من النباتات المصابة اضافة

الى عدم الحاجة الى كميات كبيرة من االنسجة النباتية

.

المصابة في سبيل الحصول عمى تراكيز مناسبة من الحامض

 ولدقتيا العالية وتكاليفيا المعقولة فقد.)6;( النووي الفايروسي
اخذت تحل محل الطرق االخرى في كثير عمميات تشخيص
) ان ستة من نباتات6>( االمراض الفايروسية فقد ذكر
 وىي نباتات توكل جذورىا في امريكاCassaca )(المنييوت
 نبات ظيرت تحوي عمى فايروس8: الجنوبية من مجموع

.

 عندCassava comman mosaic virus (CsCMV)

 سبق وان اعطت تفاعال سالباIC-RT-PCR فحصيا بتقنية
IC- ) ان تقنية14( وذكر.عند فحصيا بتقنية اختبار اليزا
 من حيثRT-PCR تفوفت عمى تقنيتي الي از وRT-PCR
الدقة والحساسية في الكشف عن فايروس واي البطاطا

) في العصير النباتي المصابPVY( Potato virus Y
IC-RT-PCR فقد بمغ تركيز الفايروس الذي يمكن لتقنية

 و بمغ اقل تركيز10-5  مرات:  مخفف1pg الكشف عنو

 ولكن1pg  الكشف عنوRT-PCR لمفايروس يمكن الختبار

 في حين بمغ اقل تركيز لمفايروس10-4  مرات9 مخفف
 مخفف10ng يمكن الختبار الي از الكشف عن الفايروس

.10-7مرتان
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