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 Short Communication (Host Resistance: Viruses) )ساتويرف: النبات مقاومة( مختصرة وثـبحـ 
  

   المنيعة لإلصابة البندورة/مالطماط اتنبات اإلنترفيرون فيبظھور مواد شبيھة 
  عند إلقاحھا به (PVS) اس البطاطس/فيروس البطاطاب
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 raed_r1961@yahoo.com: ، البريد االلكترونيالعراق ،جامعة النھرين ،مركز بحوث التقنيات األحيائية
  

  الملخص
 (PVS) اسالبطاطس /المنيعة لإلصابة بفيروس البطاطا البندورة/نباتات الطماطم باإلنترفيرون فيظهور مواد شبيهة . 2011 .رائد رؤوف ،العاني

 .257-253 :29 مجلة وقاية النبات العربية. عند إلقاحها به

، عائلة Carlavirus، جنس Potato virus S ،PVS( البطاس اس/صابة بفيروس البطاطالإل البندورة/ة لغرض معرفة سبب مناعة الطماطماسجريت هذه الدر أ
Flexiviridae(. ظهرت النتائج ظهور ستأف ،يدعلى هالم متعدد األكريالما رحالن الكهربائيلسليمة بطريقة ا بندورة/منات نباتات طماطالجزيئية لبروتي حسبت األوزان 
مصاب  بطاطس/بمستخلص عصير نبات بطاطا وعند تلقيحها ميكانيكياً  .دالتون كيلو 45.0 و 36.0، 29.0، 24.0، 20.1 ،14.2جزيئية  أوزانذات حزم بروتينية 

بروتينات ستخلصت ا .ساعة 48 ثالث مرات كلبعد إلقاحها  يروسبالف البندورة/عدم اصابة الطماطم ELISAاظهرت نتائج اختبار اليزا البطاس اس /البطاطايروس بف
 30.0 ،26.0ها الجزيئية أوزانكانت ثالث حزم بروتينية جديدة  ظهرت النتائج ظهورعلى هالم متعدد االكريالمايد فأ يروس ورحلتالملقحة بالف البندورة/ت الطماطمتانبا
وتم  يروسالملقحة بالف البندورة/استخلصت بروتينات الطماطم .اسيروس البطاطا صابة بفالبندورة من اإل/طميعزى لها سبب مناعة الطما والتي قدكيلو دالتون  32.0 و

 أوزانثالث حزم بروتينية ذات  النتائج ظهور تواظهر مايد ل الراسب على هالم متعدد األكريالمعاملتها بحامض البيرفورميك واخضع المحلول لعملية طرد مركزي ورح
مل /غرامرو ميك 60 و 40 ،20على نباتات البطاطا بثالثة تراكيز هي  ت الطماطمتاوتينات المستخلصة من نباالبر  رشت. كيلو دالتون ،32.0و  30.0، 26.0 جزيئية

ظهرت أ .ساعة 48كل ثالث مرات  واييروس البطاطا نبات بطاطا مصاب بف أوراقمستخلص لقحت نباتات بطاطا ببمعدل ثالثة نباتات من كل تركيز ومن ثم 
يروس ضد الف اتالثاني والثالث فقد اضفيا حماية للنبات نما التركيزيأ ،اً يوم 12س وصلت الى ول قد اضفى حماية لنبات البطاطا ضد الفيرو النتائج أن التركيز األ

 مشابهة مهمة صفة تعتبروالتي  اسلبطاطا يروس اي نبات الطماطم نتيجة تلقيحها بفوهذا دليل على عدم تخصصية البروتينات المنتجة ف ،اً يوم 18لى وصلت إ
  .صفات االنترفيرون الحيوانيل

  .بطاطس ،طماطم ،اسالبطاطا  فيروس ،االنترفيرونب مواد شبيهة :كلمات مفتاحية
  

  المقدمة
لهـــا القـــدرة علـــى تثبـــيط  علـــى مـــواد كيمياويـــة تحتـــوي الكثيـــر مـــن النباتـــات

 كاشــف نبــاتي لــه واختبارهــا علــى عنــد خلــط مستخلصــاتها معــهيــروس الف
ــــــــل ، Phytollaceae ،Solanaceae ووجــــــــد أن النباتــــــــات التابعــــــــة للعوائ

Leguminsae ،Amaranthaceae ،Caryophyllaceae ،
Chenopodaceae 19( يروســاتتحــوي علــى الكثيــر مــن مثبطــات الف(. 

، Pelargonium hortorum وأشـــير الـــى وجـــود نباتـــات مختلفـــة مثـــل
Chenopodium album ،C. amaranticolor ،Capsicum 

frutescens ــــة تحــــوي علــــى مــــواد مضــــادة للف يروســــات الحيوانيــــة والنباتي
ـــــــات المضـــــــادة للف .)16( ـــــــى مجـــــــاميع هـــــــييروســـــــات قســـــــمت المركب  ال

Furocoumarins ،alkaloids ،terpenoids ،lignins )4.(  شخصــــت
يروســـات ووجـــد بأنهـــا ذات طبيعـــة بروتينيـــة بعـــض المركبـــات المثبطـــة للف

 ىأبـــددالتـــون وقـــد  38000–1000أوزانهـــا الجزيئيـــة بـــين تتـــراوح  انزيميـــة
 اً نهـــا تمتلـــك مـــدى واســـعي إذ أنترفيـــرون الحيـــوانمـــع األ قســـم منهـــا تشـــابهاً 

تترســــب بــــالتراكيز  ،ثابتــــة حراريــــاً  ، باإلضــــافة إلــــى أنهــــايروســــاتضــــد الف
العاليــة مــن كبريتــات األمونيــوم لكنهــا تختلــف عــن االنترفيــرون الحيــواني 

وجــــد أن  ولقــــد .)15(عــــدم حساســــيتها لحــــامض البيرفورمــــك  مــــن حيــــث
 يــروسر مــن مركــب بروتينــي واحــد مضــاد للفبعــض النباتــات تمتلــك أكثــ

 البنــــدورة/رش نباتــــات الطمــــاطم أنبــــ) 1( 2006أشــــار العــــاني  .)6، 2(
samsunNNنباتـــات تبـــغ نـــوع  أوراقالســـليمة بمســـتخلص 

معـــداة بفيـــروس  
يـــروس لمـــدة قـــد ثـــبط تضـــاعف الف (ToMV) البنـــدورة/يـــك الطمـــاطمموزاي

 التــي تمتلــكهنــاك الكثيــر مــن المستخلصــات النباتيــة  كمــا أن .ثمانيــة أيــام
ــ نبــات المعامــل بــه فــي اليروســات درة علــى اســتحثاث المقاومــة ضــد الفالق

ـــــالف ـــــد خلطهـــــا عـــــن فع يروس فضـــــالً قبـــــل العـــــدوى ب ـــــة عن اليتهـــــا التثبيطي
سـتحثاث المقاومـة يـة العوامـل كيميائسـتخدمت اكمـا وقـد  .)3(يروس بالف
مثــل بعــض المــواد الكيميائيــة الطبيعيــة وغيــر  يروســاتالنبــات ضــد الففــي 

ــــــة  Saporinوأوضــــــحت بعــــــض الدراســــــات أن مــــــادة  .)14، 5( الطبيعي
ذات تــــأثير مثــــبط للحــــامض  Araliaceaeالموجــــودة فــــي نباتــــات عائلــــة 

 يــاتأشــباه القلو يــك التبــغ ودلــت بعــض الدراســات أن يــروس موزايالنــووي لف
Alkaloids ـــــات المستخلصـــــة مـــــن  Anthocyanin ،Coumarin ومركب

يروسـات واألشـنات ذات تـأثير تثبيطـي للف رو بعض أجناس البكتريـا والفطـ
وهــي مــن مشــتقات  Scopolerinكمــا وجــد أن مــادة  .)21، 10( النباتيــة
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نباتـــات ذات تـــأثير مثـــبط المستخلصـــة مـــن بعـــض ال Coumarinمـــادة الــــ
 Beer و Wei وقـد تمكـن .)TMV( )13( يـك التبـغييـروس موزالفعالية ف

القـادر علـى  Erwinia amylovoraبـروتين مـن البكتريـا من عزل ) 20(
تحفيــز مقاومــة جهازيــة ضــد الكثيــر مــن المســببات المرضــية علــى نبــات 

علـــى جعـــل نباتـــات  ك قـــادريلين حـــامض الساليســـإلـــى أر يوأشـــ .البطاطـــا
خليــة  ويعيـق حركتــه مـن (CMV)يـك الخيــار يــروس موزايالتبـغ مقاومـة لف

المقاومــة فــي النبــات المســؤول عــن  مــورثلالــى أخــرى عــن طريــق تحفيــزه 
وقـد  .)Hypersensitive Response (HR)  )11الموضـعية سـتجابة اال

يـك التبـغ  يـروس موزايدة بأنـه عنـد اصـابة نبـات التبـغ بفأشارت دراسات ع
أطلـــق عليهـــا صـــابة لبروتينـــات لـــم تكـــن موجـــودة قبـــل اإل يحـــدث تصـــنيع

 Pathogenesis Relatedبالبروتينــــات ذات العالقــــة باالمراضــــية 

Proteins (PR-proteins) )12(.  كمـــا ويمكـــن تحفيـــز مـــا اليقـــل عـــن
المقاومــة الجهازيــة  مورثــاتق مختلفــة أطلــق عليهــا ائــبطر  مورثــاتتســعة 

(SAR-genes) ن تكــــــون انزيميــــــات مثــــــلوأن النــــــواتج البروتينيــــــة إمــــــا أ  
B-1.3-gluconase  أوChitinase  ن البروتينــــــــات ذات طبيعــــــــة أوتكــــــــو

المقاومـة الجهازيـة المكتسـبة التـي يجـري  مورثـاتوتختلف  .)12(أنزيمية 
مـــــــن  IIIتحفيزهـــــــا حســـــــب األنـــــــواع النباتيـــــــة فقـــــــد وجـــــــد أن المجموعـــــــة 

 المورثـــااتهـــي الســـائدة فـــي نبـــات الخيـــار بينمـــا لـــوحظ أن  Chitinaseالــــ
NPR1 و PR1  ون لكـــ ونظـــراً  .)21، 18( نبـــات التبـــغهـــي الســـائدة فـــي

   اسيـــــــــروس البطاطـــــــــا صـــــــــابة بفمنيـــــــــع لإل البنـــــــــدورة/نبـــــــــات الطمـــــــــاطم
)Potato virus S ،PVS جنس ،Carlavirus عائلة ،Flexiviridae( ،

 لهــذا مســؤولة عــن مناعتهــاأجريــت هــذه الدراســة لتشــخيص العوامــل ال فقــد
  .وسير فال
  

  مواد البحث وطرائقه
  

  سليمة بندورة/ت طماطمتاالداخلية لنبا البروتينات استخالص
بروتينـات نباتـات سـتخالص افي  )7( آخرونو  Da Rocha طريقةتبعت ا

  .طماطة مزروعة في أصص بالستيكية داخل بيوت محمية
  

  اسبفيروس البطاطا  البندورة/نباتات الطماطم إعداء
ــــة تبعــــت ا ــــات الطمــــاطم إعــــداءفــــي  )Noordam )17طريق ــــدورة/نبات  البن

تــــــم  اسيــــــروس البطاطــــــا مصــــــابة بف نباتــــــات بطاطــــــا أوراقص بمســــــتخل
المحاذية لمدينـة  الحصول عليها من حقول البطاطا من المناطق الزراعية

 ،اسالمصــابة إصــابة مفــردة بفيــروس البطاطــا  وراقألامــن بغــداد وعزلــت 
استخلصـــــت  .فــــي التشــــخيص DAS-ELISAعتمــــد إختبــــار إليـــــزا اوقــــد 

لغـرض  يروس حسب الطريقة المذكورة آنفاً فبروتينات الطماطم الملقحة بال
 أتبعـت .يروسوالمعـداة بـالفت السـليمة ساب تركيز البروتينات في النباتاح

فــــــي تقــــــدير تركيــــــز البروتينــــــات النباتيــــــة  )Leech )9و  Givanطريقــــــة 

يروس وفـــــق المعادلـــــة بـــــالف والمعـــــداةالمستخلصـــــة مـــــن النباتـــــات الســـــليمة 
  :التالية

  

  
  ) =مل/وغرامميكر(تركيز البروتين 
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 الســليمة البنــدورة/ت الطمــاطمتــان الجزيئــي لبروتينــات نباتقــدير الــوز

  فيروسبال والمعداة
  الكهربـــــائينـــــات الفعالـــــة بطريقـــــة الـــــرحالن قـــــدر الـــــوزن الجزيئـــــي للبروتي

SDS-polyacrlylamide gel electrophoresis  هــــالم متعــــدد فـــي
لهــــالم % 4و )Resolution gel(لهــــالم الفصــــل % 15مايــــد األكريال
نت النمـاذج حيـث سـخ ،)8(فـي أنابيـب عموديـة  )stalking gel(الـرص 

% 2يحـــوي  Tris-HCl 0.21 مـــوالرفـــي محلـــول مـــنظم  سº 100الـــى 
SDS صــــبغة  0.05و جليســــيرول% 15و مركــــابتو إيثــــانول-بيتــــا% 2و

ضعت النماذج على سطح الهالم وأجريت عمليـة و  .البروموفينول الزرقاء
غطــــس الهــــالم فــــي  .ســــاعات 5فولــــت لمــــدة  100 جهــــدالترحيــــل علــــى 

أحجـــــام  5فـــــي مـــــزيج مـــــن  %0.25 صـــــبغة الكوماســـــي الزرقـــــاء تركيـــــز
% 5ك وحجـــــم واحـــــد حـــــامض الخليـــــ ،أحجـــــام مـــــاء مقطـــــر 5 ،ميثـــــانول

ـــــة إفـــــي عمليـــــة ســـــراع لإلمـــــع الـــــرج الخفيـــــف  سº 37ميثـــــانول عنـــــد  زال
  .صبغةال
  

  معاملة البروتينات النباتية المستخلصة مع حامض البيرفورميك
مــل  10مــع  ات الطمــاطمعوملــت البروتينــات النباتيــة المستخلصــة مــن نبــ

  عنــد دقيقــة 60ك فــي جهــاز هــزاز كهربــائي لمــدة يــمــن حــامض البيرفورم
4 ºقيقـةد/ورةد 3000ثم أخضع المحلول لعملية طرد مركـزي بسـرعة  س 

للراســب عمليــة ترحيــل كهربــائي فــي هــالم متعــدد  تة وأجريــدقيقــ 30لمــدة 
 .آنفاً  ذكره األكريل أمايد كما سبق

 

لمســتخلص البروتينــي لنباتــات طمــاطم ملقحــة رش نباتــات البطاطــا با
  يروسبالف

مل من مسـتخلص بروتينـات /غرامميكرو  60و 40و 20حضرت التراكيز 
 (Tween 20)ة ممزوجـة مـع مـاد اس يـروس البطاطـاطماطم الملقحة بفال

  وبعـــــد ،طـــــاورش كـــــل تخفيـــــف علـــــى خمســـــة نباتـــــات بطا %0.1تركيـــــز 
وكـررت العمليـة ثـالث  واييـروس البطاطـا ساعة من الرش لقحـت بف 48

  .مرات
 اتفيروســـالفـــي الكشـــف عـــن  DAS-ELISA اليـــزاعتمـــد اختبـــار ا

  .، سويسراBiorebaمن شركة  منتجة مصولستخدام اب
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  النتائج والمناقشة
  

 182.2ـ أنهاـج تقدير تركيز بروتينات نباتات طمـاطم سـليمة بأظهرت نتائ
مــل فــي حــين كــان تركيــز البروتينــات المستخلصــة مــن نباتــات /ميكروغــرام

مـل وهـذا يـدل /ميكروغـرام 191.3 اسالطماطم الملقحة بفيـروس البطاطـا 
ـــــي نبـــــات الطمـــــاطم بعـــــد  ـــــى اســـــتحثاث بروتينـــــات جديـــــدة ف  إعـــــدائهاعل

ل مسـتخلص بروتينـات نباتـات طمـاطم سـليمة وقد أظهـر تحليـ. بالفيروس
هـــا أوزانمايـــد ظهـــور ســـت حـــزم بروتينيـــة قـــدرت فـــي هـــالم متعـــدد األكريال

دالتـــــون  كيلـــــو 45.0، 36.0، 29.0، 24.0، 20.0، 14.2 الجزيئيـــــة بــــــ
ــــــدرت  ــــــي ق ــــــة بأوزانوالت ــــــى المعــــــايرة القياســــــي اهــــــا الجزيئي ســــــتخدام منحن

 Rabbit muscle phosphorylase ،Bovine( للبروتينــات القياســية

serum albumin ،Hen egg white ovalbumin ،Bovine 

carbonic anhydrase ،Soybean trypsin inhibitor ،Hen egg 

lysozyme (الجزيئيـــــــــــــــــــــــــــة  وزانذات األ)45000، 66000 ،97400، 
ـــــــى التـــــــواليدالتـــــــون 14500، 21500، 31000  اإلعـــــــداءوبعـــــــد  )، عل

بروتينــات جديـدة والتـي حســبت  ةالثـلــوحظ ظهـور ث اسبفيـروس البطاطـا 
، 30000 ،26000وكانــــــت  هانفســــــهــــــا الجزيئيــــــة بالطريقــــــة أعــــــاله أوزان

   .)1شكل (دالتون  32000
بــــالفيروس مــــع حــــامض  المعــــداةوعنــــد مــــزج بروتينــــات الطمــــاطم 

مايــــد أظهــــرت النتــــائج البيرفورميــــك وترحيلهــــا علــــى هــــالم متعــــدد األكريال
حيث أنها لم تذب بالحامض والتـي هـي  ،وجود البروتينات المستحثة فقط

الممكـن أن يعـزى لهـا سـبب مناعـة  مـنأحد صفات االنترفيـرون النبـاتي و 
حيــث أنهــا اســتحثت حــال  اس،الطمــاطم مــن اإلصــابة بفيــروس البطاطــا 

تلقـــيح الطمـــاطم بـــالفيروس ومنعـــت تضـــاعفه حـــال دخولـــه ولكـــن لـــم يـــتم 
ر كـل واحـد منهـا فـي فصل هذه البروتينات المستحثة بشـكل منفـرد واختبـا

ومــن الممكــن أن تكــون هــذه البروتينــات  ،منــع اصــابة الطمــاطم بــالفيروس
تثبيط تضـاعف الفيـروس ومـن األرجـح أن تكـون  علىقد عملت مجتمعة 

صابة بالفيروس والتي تفسر نات هو تثبيط بداية اإلآلية عمل هذه البروتي
وربمــا  ،صــابة بــالفيروس حــال دخولــهاإل اســتحثاث هــذه البروتينــات نتيجــة

قـــد تكـــون لهـــذه البروتينـــات المســـتحثة صـــفات انزيميـــة محطمـــة للبـــروتين 
(Protease) و ه أحـال دخولـ فيـروساذ تقوم بتحطيم الغـالف البروتينـي لل

 تخريبهـــــــــــــاو أتقـــــــــــــوم بتحطـــــــــــــيم المســـــــــــــتقبالت الفيروســـــــــــــية الخلويـــــــــــــة 
(denaturation)، يــــروس علــــى األمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى عــــدم قــــدرة الف

يهــــا وبــــذلك تصــــبح الخليــــة مقاومــــة اإللتصــــاق بجــــدار الخليــــة والــــدخول ال
  .صابةلإل

عنــد رش نباتــات البطاطــا بمســتخلص بــروتين  ،وفــي الحالــة الثانيــة
 60و  40، 20 وبـــــــــالتراكيز اسطمـــــــــاطم معـــــــــداة بفيـــــــــروس البطاطـــــــــا 

نبـــات بطاطـــا  أوراقنباتـــات البطاطـــا بمســـتخلص  ٕالقـــاحو مـــل /ميكروغـــرام

سـاعة أظهـرت النتـائج أن التركيـز  48كـل  وايفيـروس البطاطـا مصابة ب
وصـــلت  واي فيـــروس البطاطـــا إزاءاألول أضـــفى حمايـــة لنبـــات البطاطـــا 

ـــات افـــي حـــين أضـــفى التركيـــزين األخيـــرين حم اً يومـــ 12لـــى حـــد إ يـــة لنب
بينمــا أظهــرت النتــائج أن ًا، يومــ 18وصــلت الــى  فيــروسالبطاطــا ضــد ال

 وايباتــــات بطاطــــا ســــليمة بفيــــروس البطاطــــا إجــــراء عــــدوى ميكانيكيــــة لن
وهــــذا يوضــــح أن  ســــاعة 48أظهــــر أعــــراض إصــــابة بــــالفيروس خــــالل 

بالفيروس ورشـها  إلقاحهاالبروتينات المستحثة في نباتات الطماطم نتيجة 
اليهـــا أدى الـــى  وايعلـــى نباتـــات البطاطـــا قبـــل دخـــول فيـــروس البطاطـــا 

ة وفـي هــذه الحالــة قــد صــابومنــع حــدوث اإل فيـروسحـدوث تثبــيط كامــل لل
 المسـتقبالتعزى آليـة عمـل هـذه البروتينـات الـى منافسـة الفيـروس علـى ت

نزيميـة حيـث أنـه وهي قد تكـون ذات طبيعـة أ (Cell receptors)الخلوية 
ـــــــــد ارتب ـــــــــؤدي إبالمســـــــــتقبالت اطهـــــــــا عن ـــــــــة قـــــــــد ت ـــــــــى تحويرهـــــــــا الخلوي ل

(denaturation)  ليهـاعالتعـرف علـى وبالتالي تحول من قـدرة الفيـروس، 
ذ تعمــل علــى تحفيــز الخليــة لتصــنيع إ واليســتبعد أن يكــون دورهــا تحفيزيــاً 

  .عامل مقاومة جديد ضد الفيروس في نبات البطاطا
 

    

C B A 
 

كل  ط . 1ش رحالننم ائي ال ات  الكھرب ات نبات تخلص بروتين لمس
ات القياسية؛ البرو (A) .دعلى ھالم األكريالماي بندورة/طماطم  (B)تين
اطمالبروت ات طم ن نبات ة م ات المستخلص دورة/ين ليمة؛  بن  (C)س

  .بفيروس البطاطا اسمعداة البروتينات المستخلصة من نباتات 
Figure 1. Gel electrophoresis of tomato plant protein 
extract. (A) standard marker protein, (B) proteins extracted 
from healthy tomato plants, (C) proteins extracted from 
tomato plants inoculated with Potato virus S. 

  
 إعـــــدائهات الطمـــــاطم نتيجـــــة تـــــاروتينـــــات المســـــتحثة فـــــي نباالبإن 

ومــن يــروس الفضــد  والتــي أضــفت مناعــة للطمــاطم اسيــروس البطاطــا بف
 واي يــروس البطاطــابفصــابة اإلضــد  طــات البطاتــاايــة لنبامثــم اضــفاء ح

يدل على عـدم تخصـص هـذه البروتينـات  اً يوم 18حد والتي وصلت الى 
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لــذلك فمــن األرجــح  .والتــي هــي صــفة مــن صــفات االنترفيــرون الحيــواني
ــــالمواد تســــميته   نترفيرون والتــــي تختلــــف عــــن البروتينــــات بــــاإل لشــــبيهةاا ب

ــــة باالمراضــــية    Pathogenesis Related Proteins ذات العالق
(PR-proteins)  فضــالً  للنبــات مســتديمةمناعــة التعطــي نهــا أمــن ناحيــة 
ك أمــا البروتينــات المســتحثة فــي نبــات يــلحــامض البيرفورم عــن حساســيتها

مــك كمــا أوضــحت نتــائج الطماطــة فهــي غيــر متحسســة لحــامض البيرفور 
فــي  مراضــيةصصــية البروتينــات ذات العالقــة باإلعــن تخ الدراســة فضــالً 

صـــابتها إ نتيجـــة روتينـــات المســـتحثة فـــي نبـــات الطمـــاطمحـــين كانـــت الب
غيــر متخصصــة بــدليل أنهــا أضــفت حمايــة لنبــات  اسالبطاطــا  فيــروسب

م التخصصـــية هـــي اعـــدوٕان ،وايالبطاطـــا  فيـــروسالبطاطـــا مـــن االصـــابة ب
عــن صــفات أخــرى ال تتمتــع بهــا جميــع  مــن صــفات االنترفيــرون فضــالً 

ك و تلــأ فيروسصــابتها بــالت نتيجــة إالبروتينــات التــي تســتحث فــي النباتــا
  .و عضوية أخرىأالتي تستحث بمواد كيميائية  البروتينات

  
 

Abstract 
Al-Ani, R.R. 2011. Production of Interferon-like Substances in Tomato Plants Immune to Infection With Potato Virus S 
Following Inoculation With This Virus. Arab Journal of Plant Protection, 29: 253-257. 

This study was carried out to investigate the resistance mechanisim of tomato plants to infection with Potato virus S (PVS). The 
molecular weight of healthy tomato plant proteins was determined by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. The results showed the 
presence of six protein bands of 14.2, 20.1, 24.9, 29.0, 36.0, 45.0 kDa when mechanically inoculated three times (once every 48 hrs.) by a 
crude sap of potato plants infected with PVS. The ELISA test showed that inoculated tomato plants were not infected with the virus. The 
profile of gel electrophoresis showed the presence of three novel protein bands of 26.0, 30.0, 32.0 kDa in size, which could be the reason for 
tomato plants resistance to the virus. The proteins produced in virus–inoculated tomato plants were mixed with performic acid and 
centrifuged. The gel electrophoresis profile of the precipitant protein appeared as three protein bands, 26.0, 30.0 and 32.0 kDa in size. The 
extracted protein from tomato plants were sprayed on potato plants with three concentrations of 20, 40, 60 microgram/ml on three plants for 
each concentration, followed by inoculation with crude sap of potato plants infected with potato virus Y three times every 48 hrs. Results 
obtained showed that the first concentration provided a protection for potato plants for 12 days, whereas the second and third concentrations 
provided potato plants a protection against PVY up to 18 days. This result indicated that the proteins produced in tomato plants in response 
to infection with Potato virus S were not virus-specific, which is an important characteristic of the animal interferon.  
Keywords: interferon- like substance, potato virus S, tomato, potato. 
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