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  چکیده
نـر  افراد  مالروهاي سن پنج روده میانی آمیالز -مختلف روي فعالیت آنزیم آلفا هفت نوع ترکیباثر  بررسیدر این 

آمـیالز   -آنزیم با استفاده از کیت تشخیص فعالیت آلفـا ویژه . میزان فعالیت مطالعه گردیداي آرد مدیترانه پرهشبو ماده 
ت مختلـف اتـانول   تـأثیر درجـا  روش بردفورد تعیین گردیـد.   هاي آنزیمی بهغلظت پروتئین کل در نمونهشد.  گیرياندازه

 یتـرات نNaCl، EDTA، Tris،  SDSمـوالر  میلـی  5و  4، 3، 2، 1هـاي صـفر،   درصـد) و غلظـت   96و  85، 75، 50، 25(صـفر،  
روي هاي مربوط بـه اثـر اتـانول    یزیم و فسفات پتاسیم روي فعالیت آنزیم در الروهاي نر و ماده بررسی شد. میانگینمن

صـورت گرفـت. فعالیـت     درصد 96مهار آنزیم توسط الکل میزان  ترینبیشو  نددار بودداراي اختالف معنیفعالیت آنزیم 
 دار بود و با افزایش غلظـت داراي اختالف معنی الروهاي هر دو جنسدر   NaClموالر یک تا پنج میلیهاي آنزیم در غلظت

NaCl  افزایش غلظت  میزان فعالیت آنزیم کاهش یافت. باSDS  فعالیـت   تـرین بـیش کـه  طوريفعالیت آنزیم کاهش پیدا کرد
هـاي  مشاهده شد. اثر غلظـت  موالرپنج میلیفعالیت در غلظت  ترینکمو  موالریک میلینر و ماده در غلظت  الروهاي آنزیم

 يدارنر اخـتالف معنـی   روهايالدار بود ولی در ماده داراي اختالف معنی الروهايروي فعالیت آنزیم در  EDTAمختلف 
دار بـود و بـا افـزایش    روي فعالیت آنزیم در هر دو جنس داراي اختالف معنی Trisهاي مختلف . اثر غلظتنگردید مشاهده

بـا   ونشان داد  ي رادارهاي مختلف نیترات منیزیم اختالف معنیغلظت از فعالیت آنزیم کاسته شد. فعالیت آنزیم در غلظت
نـر و   الروهـاي هاي مختلف فسفات پتاسیم در میزان فعالیت آنزیم کاهش پیدا کرد. فعالیت آنزیم در غلظت ،افزایش غلظت

آگـاهی از  . نمـود فعالیت آنزیم افـزایش پیـدا    ،موالرمیلیپنج به  یکدار بود و با افزایش غلظت از ماده داراي اختالف معنی
هـا  هاي آنـزیم تواند در امر شناسایی و تهیه مهارکنندهآمیالز می -اهاي آلفچگونگی تأثیر مواد مختلف روي فعالیت آنزیم

  با آفات موثر باشد. کنترلبراي 
  

  EDTA، NaCl، SDS ،Trisهاي فلزي، اتانول، یون :يکلیدهاي واژه
  

  مقدمه
 ,Anagasta kuehniella (Zeller اي آردمدیترانه پرهشب

از ایـن حشـره   و  باشدمیت مهم انباري ایکی از آف (1879

پرورش برخی عنوان میزبان واسط آزمایشگاهی براي به
سپاسـگزاریان  شـود ( اسـتفاده مـی   زیستیعوامل کنترل 

. 1382پـور و مغـانلو   فتحی ، 1357 ایـن آفـت سـالیانه    )
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نشاسـته   دارايخسارت زیـادي بـه محصـوالت انبـاري     
ــی ــدوارد م ــل  کن ــوکس و ب ــال حاضــر. )1991(ک  ،در ح

رل این آفت استفاده از مواد شیمیایی ثرترین روش کنتؤم
که با توجه به ) 2010عباداللهی و همکاران ( استتدخینی 

(ایسـمان   هـا آن محیطـی و انسـانی  اثرات مخـرب زیسـت  
هـاي طبیعـی و مصـنوعی    مهارکننـده  کارگیريبه، )2000

هـاي مناسـب   تواند از گزینهآمیالز می -فعالیت آنزیم آلفا
کـارگیري  هـاي اخیـر بـه   در سال مقابله با این آفت باشد.

زیسـت، انسـان و   خطر براي محـیط هاي جدید و کمروش
ن اموجودات غیرهدف، بیش از پـیش مـورد توجـه محققـ    

عبـاداللهی و همکـاران    ، 2000(ایسـمان   است قرار گرفته
 ،هـا کـش به دلیل بروز مقاومت به حشـره ویژه به. )2010
ات بیشـتر از  آفـ  کنترلهاي جدید کارگیري روشهلزوم ب

از  .)2010(عبـاداللهی و همکـاران    شـود قبل احساس مـی 
اتـانول   ماننـد از ترکیبـاتی   هـا در آزمایشـگاه  که ییجاآن

در  Trisو  NaCl ،SDS مثــلو مــوادي  شــودمــیاســتفاده 
فعالیـت  هاي سـنجش  بافرهاي مورد استفاده در آزمایش

ین ا تأثیر احتمالیضروري است  ،روندکار میبه هاآنزیم
  ترکیبات روي فعالیت آنزیم بررسی شود. 

آمـیالز انـدوآمیالزي اسـت کـه در مـواد      -آنزیم آلفـا 
اي روي واحدهاي آمیلـوز و آمیلـوپکتین عمـل و    نشاسته

اسـتروبل و  کنـد ( را هیدرولیز می α-D-(1,4)-glucanحلقه 
آمـیالز یـک    -آنـزیم آلفـا    کهایندلیل به). 1998همکاران 

هاي فلزي روي فعالیـت آن تـأثیر   ونو ی استمتالوآنزیم 
-هاي فلـزي روي فعالیـت آنـزیم آلفـا    اثر یون ،گذارندمی

باشـد. اثـر ترکیبـات مختلـف     آمیالز در خور بررسی می
ن مختلـف  اآمیالز توسـط محققـ   -روي فعالیت آنزیم آلفا

هاي فلزي مطالعه اثر یون ،بررسی شده است. در این بین
ن بـوده  اهمه مد نظر محققروي فعالیت این آنزیم بیش از 

، 2001هـور و همکــاران  ، 1982و همکــاران  ماگـل اسـت ( 
واراالکشمی و همکـاران  ، 2007رید ، 2006باباکان و راند 

اسـت   ه) و مشاهده شـد 2010مونتریو و اولیویرا  ، 2009
هـاي  هاي فلزي بـا اثـر تحریکـی خـود روي یـون     که یون

گذارنـد  ثـر مـی  فعالیـت آن ا  در ،آمیالز -کلسیم آنزیم آلفا

 هاي مختلـف نسبتمشاهده گردیده که  .)2006پادایاچی (
شـود  مـی آمـیالز   -سبب مهار فعالیت آلفـا  هاي فلزيیون

ــاران ( ــاربرد   .)1998داس و همکــ ــواد پرکــ ــأثیر مــ تــ
و اتـــانول  NaCl ،SDS ،EDTA ،Tris مثـــلآزمایشـــگاهی 
ســن  حشــراتی ماننــدآمــیالز -آلفــاآنــزیم روي فعالیــت 

Graphosoma lineatum   ــاد ــباف پورآب ــان و فرش (یزدانی
ــان و همکــاران  2007 پــره هنــدي  )، شــب1389، یزدانی

(مهرآبــادي و  Eurygaster maura)، ســن 1386(رشــیدي 
زمینـی (صـفائی   )، سوسـک کلـرادوي سـیب   2009بندانی 

ــاران  ــرم و همکـ ــات  )2010خـ ــی حبوبـ ، سوســـک چینـ
Callosobruchus chinensis )1971بـائوم  پودولر و اپل (

نگ و ا(چ Archaeon thermococcusهایی مانند باکتري و
و و ئلیا( Bacillus amyloliquefaciensو  )1995همکاران 

 SDS در بیشتر مـوارد، است و  بررسی شده) 2009سیو 
ولی  ،است گردیدهآمیالز  -مهار فعالیت آنزیم آلفا موجب
EDTA  وNaCl  کـردن فعالیـت آنـزیم    سبب مهار یا فعـال
و  SDS. نـد اهاشـت ندتـأثیري  یا روي فعالیت آن و  دناهشد

EDTA   ــون ــأثیر روي ی ــا ت ــود در   ب ــیم موج ــاي کلس ه
گذارنـد  فعالیـت آن تـأثیر مـی    در ،آمـیالز  -ساختمان آلفا

 Tris). تـأثیر  2008آشابیل و همکـاران   ، 2006پادایاچی (
ایجــاد پیونــد بــا آنــزیم در  علــتبــهروي فعالیــت آنــزیم 

). 2007سوسیک و همکـاران  باشد (هاي فعال آن میمحل
هـاي خـاص و کـاهش    رسـوب پـروتئین   باعثاتانول نیز 

  ).2010راجو و همکاران شود (فعالیت آنزیمی می
چنـد  کننـدگی  یا فعال مهار کنندگیدر این پژوهش اثر 

آمـیالز روده میـانی    -روي آنزیم آلفـا  ماده معدنی و آلی
  .گرفتاي آرد مورد آزمون قرار دیترانهم پرهشب

  
  هامواد و روش

  اي آردمدیترانه پرهشبپرورش 
اي آرد از کلنی موجود مدیترانه پرهشببراي پرورش 

ایـن   .دگردیـ پزشکی دانشگاه تبریز استفاده در گروه گیاه
پـنج نسـل روي آرد گنـدم پـرورش داده      مدتبه پرهشب

، C˚1±26شد. دمـاي آزمایشـگاه در طـی دوره پـرورش     
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 صـورت بهو شرایط نوري  درصد 50± 5رطوبت نسبی  
بـود. بـراي    ساعت تـاریکی  هشتی و ساعت روشنای 16

 20×  30از ظروف پالستیکی به ابعاد  این حشرهپرورش 
ها به داخل آنمتر سانتی سهارتفاع  تاکه  مترسانتی 10× 

(فیلیـپس و اسـتراند   ریخته شده بود، استفاده گردید آرد 
 پرهشبگرم تخم  نیمآرد کیلوگرم  دو. به ازاي هر )1994
یکنواخت روي سـطح آرد   صورتبهها و تخم کار رفتبه

اي از ظـروف اسـتوانه   گیـري تخـم . بـراي  نـد گردید پخش
 شـد اسـتفاده   متـر سـانتی  10و قطر  30شفاف به ارتفاع 

  .)2009پور و همکاران (ایرانی
  

  
  هاي آنزیمیسازي نمونهتشریح و آماده

اي شب پـره مدیترانـه  ساعته 24 مالروهاي سن پنج
الروهـا از  بـدن   .براي تشریح مورد استفاده قرار گرفتنـد 

 ی آن با قیچی مخصوصیو بخش انتهاشده پهلو شکافته 
خـارج  و به کمک پـنس قطـع و دسـتگاه گـوارش      تشریح
هـا از  هاي مالپیگی، اجسام چربی و بقیه بخش. لولهگردید

شـد تـا   ابتدا و انتهاي آن بریـده   ودستگاه گوارش حذف 
ــاقی بمانــد ( رودهفقــط  ــانی ب ) ســپس 1385یزدانیــان می
حـاوي  لیتري میلی 5/1هاي به درون میکروتیوب هاروده
منتقـل  برابـر هفـت    pHبافر فسفات سرد با   لیتریلیمیک 

ها با اسـتفاده از  ند. در نهایت محتویات میکروتیوبگردید
و  هشـد  همگـن Ultra Turrax T8 مـدل  دستگاه هموژنایزر 

و بــا  C˚4دقیقــه در دمــاي  پــنج مــدتبــههــا میکروتیــوب
محلـول روشـناور   . سـانتریفیوژ شـدند   g 10000سرعت 

لیتري یلیم 5/1هاي منبع آنزیمی در میکروتیوب عنوانبه
آنــزیم مــورد  فعالیــت تــا در ســنجش دگردیــآوري جمــع

  استفاده قرار گیرد. 
  

   آمیالز -سنجش فعالیت آنزیم آلفا
آمیالز بـا اسـتفاده از کیـت     -آنزیم آلفا میزان فعالیت
(در سرم، پالسما یا ادرار با روش آمیالز  -تشخیص آلفا

ساخت شرکت پارس آزمون و توسط دستگاه فتومتریک) 

گیـري  اندازه C ˚37در دماي  Alcyon 300اتوآناالیزر مدل 
واحـد بـر    صورتبهآمیالز  -آنزیم آلفا ویژهشد. فعالیت 

ــی ــروتئین ( میل ــرم پ ــبه U/mg proteinگ ــد) محاس  گردی
  ). 1385یزدانیان (

  
  هاي آنزیمی تعیین غلظت پروتئین در نمونه

هـاي آنزیمـی   براي تعیین غلظت پروتئین کل در نمونه
ــورد ــزان جــذب  .شــداســتفاده  )1976( از روش بردف می

نوري با اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر در طـول     
ا توجه به موجود بودن گیري و بنانومتر اندازه 595موج 

هـاي  اطالعات مربوط به مقدار غلظت پروتئین در محلـول 
استاندارد که با استفاده از پروتئین سرم گاوي تهیه شده 

پـروتئین در  ترسـیم و غلظـت   اسـتاندارد  ، نمـودار  ندبود
  .گردیدهاي آنزیمی محاسبه محلول

  
  آمیالز -آنزیم آلفا یتفعالاثر اتانول روي 

، 25در پـنج غلظـت   تفاده از آب مقطـر  با اسـ اتانول 
شـاهد   عنوانبهدرصد تهیه و آب مقطر  96و  85، 75، 50

از هـر  میکرولیتـر   500. به هر میکروتیوب گردیداستفاده 
و  شـد از محلول آنزیمی اضـافه  میکرولیتر  300غلظت و 

داري در دمـاي اتـاق   دقیقه نگـه  15فعالیت آنزیمی پس از 
  .گردیدگیري وآناالیزر اندازهتوسط ات) C˚30 - 25(بین 

  
  آمیالز-اثر ترکیبات مختلف روي فعالیت آنزیم آلفا

ــر غلظــت  ــین اث ــف بــراي تعی ، SDS ،Trisهــاي مختل
EDTA ،NaCl ،ــراتن ــیم روي  من یت ــفات پتاس ــزیم و فس ی

ــا ــزیم آلف ــنج هــاي آمــیالز، غلظــت -فعالیــت آن ــا پ یــک ت
ب یـک واحـد در آ   فاصـله بـه از ایـن ترکیبـات    موالرمیلی

شـاهد اسـتفاده    عنـوان بهمقطر تهیه شدند و از آب مقطر 
  گردید.

  
  هاتجزیه آماري داده

 تــراتین ،میفســفات پتاســبــراي مطالعــه اثــر اتــانول، 
ــزیم ــزیم   TRISو  SDS ،EDTA، NaCl ،منی ــت آن ــر فعالی ب
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تکــرار  چهــارآمــیالز از طــرح کــامالً تصــادفی بــا  -آلفــا
ي آزمایشـی،  هـا استفاده شد. بررسی نرمـال بـودن داده  

ــه     ــزوم، تجزی ــدیل داده مناســب در صــورت ل ــام تب انج
ــانس ــه واری ــا و مقایس ــانگین ه ــت   می ــه روش تس ــا ب ه
انجـام و از   MSTAT-Cافـزار  اي دانکـن بـا نـرم   چنددامنه

نیز براي رسم نمودارهاي مربوطـه   Excel 2007افزار نرم
  استفاده گردید.

  
  نتایج و بحث

  آمیالز-فاآنزیم آل یتفعالاثر اتانول روي 
هاي مختلف اتـانول روي فعالیـت آنـزیم در    اثر غلظت

و مــــاده  )56/1160F=، 5df= ،01/0<P( نـــر  الروهـــاي 
)56/1160F= ،5df= ،01/0<P (  ــک ــال یـ ــطح احتمـ در سـ

میـزان   تـرین بـیش پـس از شـاهد،    .دار بـود معنـی درصد 
هـا (بـه   هم در الروهاي نـر و هـم در مـاده    ،فعالیت آنزیم

گـرم پـروتئین) در   واحد بر میلـی  1/269و  2/136ترتیب 
هـاي سـایر   درصد مشاهده شدند که بـا میـانگین   25الکل 

 درصـد  96الکـل  دار بودنـد.  تیمارها داراي اختالف معنـی 
فعالیت آنزیم در هر دو جنس نر مهار  ترینبیشنیز سبب 

گـرم  واحد بـر میلـی   22/80و  3/59و ماده شد (به ترتیب 
انجام گرفته، اثر  هايعهس مطالبر اسا ).1 شکل(پروتئین) 

آمـیالز   -هاي مختلف اتانول روي فعالیت آنزیم آلفاغلظت
(یزدانیـان و فرشـباف پورآبـاد     G. lineatumبزاقـی سـن   

پــره آمــیالز روده میــانی الروهــاي شــب -) و آلفــا2007
تـرین فعالیـت   دار بـود. بـیش  ) معنی1386رشیدي هندي (

و  25هـاي  ندي در غلظته پرهآمیالز در شب -آنزیم آلفا
ترین میزان فعالیت درصد اتانول مشاهده گردید و کم 50

در ). 1386رشـیدي  درصد دیده شـد (  96آن نیز در الکل 
توسـط   مهارکننـدگی تـرین  بـیش  G. lineatumسـن  مورد 
یزدانیـان و فرشـباف   درصـد صـورت گرفـت (    75غلظت 

ــاد  ــانول داراي ). 2007پورآب ــن ات ــه  ای ــت ک ــی اس ویژگ
رسـد  نظر مـی دهد و بههاي خاصی را رسوب میئینپروت

که آرایش ویـژه بـین گـروه هیدروکسـیل الکـل و پیونـد       
پپتیدي یک پـروتئین سـبب ایـن رسـوب و باعـث کـاهش       

شـود  آمـیالز و لیپـاز مـی    -هایی مانند آلفـا فعالیت آنزیم
  ). 2010راجو و همکاران (

  
  )=7pHو  C˚37اي آرد در درجات مختلف اتانول (دماي پره مدیترانهمیانی شبآمیالز روده  - فعالیت ویژه آنزیم آلفا -  1شکل 

  
  آمیالز  -روي فعالیت آنزیم آلفا NaClاثر 

روي فعالیـت آنـزیم    NaClهـاي مختلـف   اثر غلظـت 
، =4/225F= ،5df( نـر  الروهـاي روده میـانی  آمـیالز  -آلفا
01/0<P( ــاده ــره شــب )26/119F= ،5df= ،01/0<P( و م پ

دار بود. معنیاي آرد در سطح احتمال یک درصد نهمدیترا
میزان فعالیت آنزیمی کاهش یافـت   NaClبا افزایش غلظت 

و  485/0( فعالیـت آنـزیم   تـرین بـیش و  ترینکمکه طوري
 ؛در الروهـاي مـاده  گـرم پـروتئین   واحد بـر میلـی   203/6
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در الروهـاي  گـرم پـروتئین   واحد بر میلی 467/4و  صفر
موالر مشـاهده  میلی یکو  پنجهاي غلظت ترتیب دربه )نر
. روند تغییـرات فعالیـت آنزیمـی در حشـرات نـر و      ندشد

و فعایت آنزیم در الروهاي نر در غلظـت   ماده مشابه بود
 -فعالیـت آلفـا   ).2شـکل  ( به صـفر رسـید  موالر پنج میلی
ــیآمــیالز  ــادي و  E. mauraدر ســن  بزاق توســط مهرآب
که فعالیت آن در  گردید) مطالعه و مشخص 2009بندانی (
 -شـدن آنـزیم آلفـا   افزایش پیدا کـرد. فعـال   NaClحضور 

در بسـیاري از پسـتانداران،    Cl¯آمیالز در حضـور یـون   
(راوان و  هـا و نماتـدها نیـز گـزارش شـده اسـت      باکتري

 کردنـد ) مشـاهده  1971بویر و هارتمن ( .)2009همکاران 
سـبب  ی و بـه همـراه اسـتات کلسـیم،     بـه تنهـای   NaClکه 

 .شـد  .Streptococcus spآمیالز  -افزایش فعالیت آنزیم آلفا
 NaCl) گـزارش کـرد کـه    1971و  1969هوري ( ،چنینهم

اثــر  Lygus disponsiبزاقــی ســن  آمــیالز  -آلفــاروي 
 نـزیم آ شـدن فعـال پیشنهاد کـرد   يو .شتداکنندگی فعال
آمیالز در  -آلفا با وجود این، .است Cl¯ یون وجود علتبه

 Bombyx moriو  C. chinensis ماننــدحشــرات از  برخــی
 NaCl). 1992 د (آبراهـام و همکـاران  شـ مهـار   Cl¯توسط 

 Penaeusدر ســـبب کـــاهش فعالیـــت آنـــزیم آمـــیالز 

japonicus )ــل ــاران  ماگـ  Tricholoma، )1982و همکـ

matsutake  ــاران ــور و همک  Bifidobactrium، )2001(ه

bifidum ) آمـیالز  -آلفا و) 2007رید Aspergillus niger  شـد 
در بررسی فعالیت آنزیم  ).2009واراالکشمی و همکاران (

یزدانیان و همکاران ( G. lineatumسن بزاقی آمیالز  -آلفا
ــا و) 1389 ــانی -آلف ــیالز روده می ــرهشــب آم  Plodia پ

interpunctella  نیز با افزایش غلظت ) 1386(رشیديNaCl 
ها ساختمان دوم یا کنم .میزان فعالیت آنزیم کاهش یافت

دهند و وجود نمک ها را تحت تاثیر قرار میسوم پروتئین
تواند روي ساختار آنزیم تأثیر در یک محلول آنزیمی می

میقانی و پروتئین شود ( 1گذاشته و سبب تغییر پیکربندي
رقابـت بـین کـاتیون     علتبه ،چنینهم). 1382زاده ابراهیم

                                                            
1 Configuration 

فعالیـت آنـزیم تحـت     ،یمهاي سدو یون 2وابسته به آنزیم
  ).2007رید گیرد (تأثیر قرار می

  
  آمیالز -روي فعالیت آنزیم آلفا SDSاثر 

روي  SDS مـوالر یـک تـا پـنج میلـی    هـاي  اثر غلظـت 
آمـیالز در الروهـاي سـن پـنجم نـر       -فعالیت آنزیم آلفـا 

)192/31F= ،5df= ،01/0<P) ــاده ، =160/64F= ،5df) و مـ
01/0<P دار بـود. بـا   رصـد معنـی  د یک) در سطح احتمال

ان فعالیت آنزیم کاهش پیـدا کـرد   میز SDSافزایش غلظت 
فعالیت آنـزیم در نـر و    ترینبیشکه پس از شاهد، طوري

 09/39و  67/26(به ترتیـب   موالریک میلی ماده در غلظت
فعالیـت نیـز در    تـرین کـم گـرم پـروتئین) و   واحد بر میلی

واحد بر  297/8و  340/6(به ترتیب موالر پنج میلیغلظت 
). در بررسی اثـر  3گرم پروتئین) مشاهده شد (شکل میلی

کلریــد ســدیم، اتــانول، فســفات منیــزیم، انــواع ترکیبــات (
) روي Trisو  EDTA، فسفات کلسیم، SDSنیترات منیزیم، 
آمیالز روده میانی سوسک کلـرادوي   -فعالیت آنزیم آلفا

صـورت   SDSمهارکنندگی توسـط   ترینبیش ،زمینیسیب
روي  SDS). اثـر  2010صـفائی خـرم و همکـاران    گرفت (

(یزدانیـان و   G. lineatumآمیالز بزاقی  -فعالیت آنزیم آلفا
 .P آمـــیالز روده میـــانی  -) و آلفـــا1389همکـــاران 

interpunctella  دار بود و با افـزایش  معنی )1386(رشیدي
غلظت، فعالیـت آنـزیم کـاهش یافـت. در بررسـی فعالیـت       

نیـز  هماننـد    E. mauraآمـیالز بزاقـی سـن     -لفـا آنـزیم آ 
سبب کاهش فعالیت  SDSبسیاري از آمیالزهاي جانوري، 

ــد (  ــزیم گردی ــدانی  آن ــادي و بن ــگ و ا) . چ2009مهرآب ن
ــاران ( ــه ) 1995همک ــد ک ــار نمودن ــار  SDS اظه ســبب مه

 .Aســـلولی در آمـــیالز خـــارج -فعالیــت آنـــزیم آلفـــا 

thermococcus  هاي سـدیم در  ه یونرسد کنظر میشد. به
هاي یونی بین دو اسید آمینـه  پل عنوانبه SDSساختمان 

هـاي  کنند و با اثر تحریکی خود روي یونمجاور عمل می

                                                            
2 Protein-associated Cation 
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آمـیالز سـبب    -کلسیم موجود در سـاختمان آنـزیم آلفـا   
  ).2006پادایاچی شوند (کاهش فعالیت آن می

  
  آمیالز -روي فعالیت آنزیم آلفا EDTAاثر 

روي فعالیـت آنـزیم    EDTAي مختلـف  هـا اثر غلظت
آمیالز در الروهاي سن پنجم ماده در سطح احتمال  -آلفا

ــی  ــک درصــد معن ــود (ی ) و 5/10F= ،5df= ،01/0<Pدار ب
گــرم واحــد بــر میلــی 189/2فعالیــت آنــزیم ( تــرینبــیش

گـرم  واحـد بـر میلـی    004/2پروتئین در الروهـاي نـر و   
هده گردیـد. بـا   پروتئین در الروهاي ماده) در شاهد مشـا 

ــزیم الروهــاي مــاده  EDTA افــزایش غلظــت ،  فعالیــت آن
هـاي مربـوط بـه    . در جنس نـر بـین میـانگین   کاهش یافت

داري وجـود نداشـت   هـاي مختلـف اخـتالف معنـی    غلظت
  ).4(شکل 

فعالیــت آنــزیم  E. mauraدر یـک بررســی روي ســن  
مهـار   SDS، اوره و EDTAآمیالز بزاقی با افـزودن   -آلفا

روي فعالیـت   EDTA). اثـر  2009آبادي و بندانی مهرشد (
دار نبـود،  معنـی  G. lineatumآمیالز سـن   -کلی آنزیم آلفا

هاي یک ترین فعالیت آنزیم در حشرات ماده و غلظتبیش

). 1389یزدانیان و همکاران دست آمد (موالر بهو دو میلی
 -هـا روي فعالیـت آلفـا   در مطالعه تأثیر برخی بازدارنـده 

 EDTA ،زمینیروده میانی سوسک کلرادوي سیب آمیالز
ــد (   ــت آنزیمــی گردی ــار فعالی ــث مه صــفائی خــرم و باع

آمــیالز سوســک چینــی  -). فعالیــت آلفــا2010همکــاران 
مهـار گردیـد    EDTAحبوبات  نیز درحضور یـون کلـر و   

ــل ( ــودولر و اپ ــائوم پ ــیم در  1971ب ــون کلس ــود ی ). وج
سـوم آن  آمـیالز بـراي حفـظ سـاختمان     -ساختمان آلفـا 

آمـیالز یـک    -). آلفـا 2006باباکان و راند ضروري است (
لیگانـدي   EDTAمتالوآنزیم و داراي یون کلسـیم اسـت و   

هاي آن در اطراف یون کلسـیم واقـع هسـتند،    است که اتم
هـاي  روي یـون  EDTAهمین دلیـل و نیـز تـأثیري کـه     به

تناسـب میـزان تـأثیر    آمیالز دارد، بـه   -کلسیم آنزیم آلفا
شود و یا روي آن تاثیري مهار فعالیت آنزیمی می موجب

   .)2008آشابیل و همکاران نخواهد داشت (
  
  

  
  )=7pHو  C˚37(دماي   NaClهاي مختلف اي آرد در غلظتپره مدیترانهآمیالز روده میانی شب - فعالیت ویژه آنزیم آلفا -  2شکل 
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  )=7pHو  C˚37(دماي  SDS هاي مختلف اي آرد در غلظتپره مدیترانهانی شبآمیالز روده می - فعالیت ویژه آنزیم آلفا  -  3شکل 

  
  )=7pHو  C˚37(دماي  EDTA هاي مختلف اي آرد در غلظتپره مدیترانهآمیالز روده میانی شب - فعالیت ویژه آنزیم آلفا  -  4شکل 

  
  آمیالز -روي فعالیت آنزیم آلفا Trisاثر 

 -فعالیت آنزیم آلفا روي Tris هاي مختلفغلظت اثر
مـاده   و )24/7F= ،5df= ،01/0<P(در الروهاي نـر  آمیالز 

)4/10F= ،5df= ،01/0<P(  در ســطح احتمــال یــک درصــد
دار بود و روند مشـابهی از نظـر فعالیـت آنـزیم در     معنی

فعالیـت آنـزیم    ترینبیشحشرات نر و ماده مشاهده شد. 
موالر میلی 5و  4، 3، 2، 1هاي به ترتیب در شاهد و غلظت

 نیـز فعالیـت آنـزیم    Trisو با افـزایش غلظـت    دست آمدبه
 Trisهـاي مختلـف   اثـر غلظـت   ).5کاهش پیدا کـرد (شـکل   
پـره  روده میـانی شـب  آمـیالز   -روي فعالیت آنـزیم آلفـا  

فعالیـت آنـزیم   آن،  و با افزایش غلظت دار بودهندي معنی

زیم ). در بررسی فعالیت آن1386رشیدي کاهش پیدا کرد (
 افـزایش غلظـت  سوسک کلـرادو   روده میانیآمیالز  -آلفا
Tris   صـفائی خـرم و   ( گردیـد سبب کاهش فعالیت آنـزیم

آمـده در ایـن تحقیـق    دست) که با نتایج به2010همکاران 
ــاران ( خــوانی دارد.هــم ــان و همک ــزارش 1389یزدانی ) گ

روي فعالیـت کلـی    Trisهـاي مختلـف   اثر غلظتکه کردند 
دار نبـود  معنی G. lineatumسن بزاقی آمیالز  -آنزیم آلفا

مـاده  افـراد   کامـل هـاي  فعالیت آنزیم در سن ترینبیشو 
هــاي در تعیــین برخــی ویژگــی ،چنــینهــم مشــاهده شــد.

و   Lygus hesperus هايآمیالز بزاقی سن -آلفا هايآنزیم
L. lineolaris  که  گردیدمشخصTris مهـار فعالیـت    باعث
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کاهش با ادامه انکوباسیون، مهار آنزیم د ولی گردیآنزیم 
  روي فعالیت Tris ). تأثیر 2000زنگ و کوهن ( پیدا کرد
  

ایجاد پیوند بـا آنـزیم در    علتبهآمیالز  -آنزیم آلفا
  ).2007سوسیک و همکاران باشد (هاي فعال آن میمحل

  
  آمیالز -اثر نیترات منیزیم روي فعالیت آنزیم آلفا

ــر  ــراتیناث ــمن ت ــزیمرو میزی ــت آن ــم در  ،ي فعالی ه
ــر ( ــاي نــ ــم در 26/37F= ،5df= ،01/0<Pالروهــ ) و هــ

دار بود و ) معنی22/28F= ،5df= ،01/0<Pالروهاي ماده (
ــت   ــزایش غلظ ــد.   آن اف ــزیم ش ــت آن ــاهش فعالی ســبب ک

از غلظـت صـفر    ،، فعالیت آنـزیم در جـنس مـاده   چنینهم
هاي بـاالتر نیتـرات منیـزیم داراي    (شاهد) به سمت غلظت

مشـاهده  ک روند مشخص نزولی بود کـه در جـنس نـر    ی
اثـر برخـی مـواد    در مطالعه ي دیگري، ). 6(شکل  نگردید

آمیالز بزاقی سـن گنـدم،    -معدنی روي فعالیت آنزیم آلفا
تأثیر کلرید منیـزیم، نیتـرات منیـزیم و سـولفات منیـزیم      

کـه کلریـد    شـد روي فعالیت آنـزیم بررسـی و مشـخص    

ــزیم   ــرات منی ــزیم و نیت ــه   منی ــزیم را ب ــت آن ــور فعالی ط
ــی ــد (معن ــزديداري کــاهش دادن و همکــاران  ســعادتی ب
 -هاي سدیم، پتاسـیم و منیـزیم فعالیـت آلفـا    ). یون2008

ــیالز را  ــارچ آم ــه Aspergillus oryzaeدر ق ــورب ــل  ط قاب
). 2004راماچانـدران و همکـاران   اي مهار کردند (مالحظه

روي فعالیت هاي مختلف استات منیزیم بررسی اثر غلظت
هاي آمیالز سوسک چینی حبوبات نشان داد که این آنزیم

پـودولر و  (سـازد  مـی متوقـف  ترکیب فعالیت آمیالزها را 
هـاي منیـزیم   گـزارش محققـان، یـون   ). به 1971بائوم اپل

و  ماگـل شـوند ( آمیالز مـی -سبب مهار فعالیت آنزیم آلفا
نـد  باباکـان و را ، 2001هـور و همکـاران   ، 1982همکاران 

ــد ، 2006 ــاران  ، 2007ریـ ــمی و همکـ و  2009واراالکشـ
 -). مهــار فعالیــت آنــزیم آلفــا2010مونتریــو و اولیــویرا 
رقابــت بــین  علــتبــههــاي منیــزیم آمــیالز توســط یــون

هاي کلسیم متصـل بـه آنـزیم    هاي خارجی و یونکاتیون
آمـیالز   -باشـد کـه سـبب کـاهش فعالیـت آنـزیم آلفـا       می
  ).2008ران آشابیل و همکاگردد (می

  
  )=7pHو  C˚37(دماي  Tris هاي مختلف اي آرد در غلظتپره مدیترانهآمیالز روده میانی شب - فعالیت ویژه آنزیم آلفا  -  5شکل 
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  )pH=7و   C˚37نیترات منیزیم (دماي  هاي مختلف اي آرد در غلظتپره مدیترانهآمیالز روده میانی شب - فعالیت ویژه آنزیم آلفا  -  6شکل 

  
  آمیالز -اثر فسفات پتاسیم روي فعالیت آنزیم آلفا

هاي مختلف فسفات پتاسـیم روي فعالیـت   اثر غلظت
ــا ــزیم آلف ــیالز  -آن ــر   آم ــنجم ن ــاي ســن پ ــم در الروه ه

)61/500F= ،5df= ،01/0<P ــاده ــم در مـــ ــا ) و هـــ هـــ
)68/5484F= ،5df= ،01/0<P(   ــال ــطح احتمـ ــکدر سـ  یـ

 ،غلظت فسـفات پتاسـیم  دار بود و با افزایش معنیدرصد 
). در بررسـی فعالیـت   7فعالیت آنزیم افزایش یافت (شکل 

پـره هنـدي   شـب روده میانی الروهاي آمیالز  -آنزیم آلفا
هـاي مختلـف فسـفات پتاسـیم     مشاهده شد که اثر غلظـت 
 آندار بــود و افــزایش غلظــت روي فعالیــت آنــزیم معنــی

لیـت  فعا ،هر حـال  سبب افزایش فعالیت آنزیم شد ولی در
 تـر کمهاي فسفات پتاسیم از شاهد آنزیم در تمامی غلظت

آمـده در ایـن   دسـت ) که بـا نتـایج بـه   1386رشیدي بود (
روده  آمـیالز  -تحقیق مطابقـت دارد. فعالیـت آنـزیم آلفـا    

افـزایش غلظـت نیتـرات پتاسـیم      باسوسک کلرادو  میانی
 -فسفات پتاسـیم روي فعالیـت آنـزیم آلفـا    . یافتافزایش 
 اندکیمقدار  و به سوسک کلرادو تأثیر کمی داشتآمیالز 

صفائی خـرم و همکـاران   سبب کاهش فعالیت آنزیم شد (
بزاقـی  آمـیالز   -). نیترات پتاسیم فعالیت آنزیم آلفـا 2010
. )2009مهرآبادي و بنـدانی  ( را افزایش داد E. maura سن
 دوهـاي یـونی یـا نمکـی بـین      پـل  عنوانبههاي فلزي یون

هـاي کلسـیم   روي یـون  و کنندمیجاور عمل اسیدآمینه م

-زیـرا آلفـا   )2006پادایـاچی  ( کننـدگی دارنـد  اثر تحریـک 
هــاي کلســیم هســتند و بــراي آمیالزهــا متــالوآنزیم یــون

ــون   ــد ی ــود نیازمن ــت خ ــی  فعالی ــیم م ــاي کلس ــند ه باش
ــاران  ــه  )2006(سیواراماکریشــنان و همک  بررســیدر ک

آمـیالز   -زیم آلفـا موجب افزایش فعالیت آنـ  احتماالٌ اخیر،
  .گردیداي آرد پره مدیترانهروده میانی شب

هاي مشـاهده  گیري کلی، اختالفعنوان یک نتیجهبه
هــاي مختلــف روي فعالیــت شــده بــین اثــر مــواد و یــون

 -تواننـد بـه علـت تفـاوت آلفـا     آمیالز می -هاي آلفاآنزیم
اي باشند. ایـن  آمیالزهاي روده -آمیالزهاي بزاقی با آلفا

هــاي وجــود تفــاوت در تــوالیتواننــد بــههــا مــیتالفاخــ
هــا مربــوط شــوند و نــه هــاي آنــزیماي دامنــهاســیدآمینه

ها و چنین، مهارکنندهها. همهاي فعال آنهاي جایگاهتوالی
 ها بسـته بـه گونـه و برخـی عوامـل     هاي آنزیمکنندهفعال

پذیر (ایجـاد پیونـد ضـعیف بـین ترکیـب و      دیگر، برگشت
ناپذیر (ایجاد پیوند قوي بـین ترکیـب و   ا برگشتآنزیم) ی

هـا و  باشند. در نهایت، شرایط انجـام آزمـایش  آنزیم) می
هاي محققان مراحل نشوونمایی مورد استفاده در بررسی

و ایـن امـر باعـث بـروز تفـاوت در       مختلف متفاوت بوده
آمده شده است. در هر حال، مشخص اسـت  دستنتایج به

هـا روي  ده با وجود تفـاوت در اثـر آن  شکه مواد استفاده
ها را بسته به توانند آنزیمهاي مختلف، میهاي گونهآنزیم
 ذکرشده در باال مهار یا فعال نمایند. دالیلهمان 
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Abstract 

In this investigation, effects of different compounds were evaluated on midgut alpha-amylase activity in 
male and female fifth in stars of the Mediterranean flour moth. Enzyme specific activity measured using a 
specific diagnostic kit for alpha-amylase. Total protein in enzyme samples was determined by Bradford's 
method. The effects of different degrees of ethanol (0, 25, 50, 75, 85, and 95%) and different concentrations 
of 0, 1, 2, 3, 4, and 5 mM of NaCl, EDTA, Tris, magnesium nitrate, and potassium phosphate were studied 
on larval midgut alpha-amylase. The effect of ethanol on enzyme activity was significantly different in male 
and female larvae and maximum enzyme inhibition occurred by 96% alcohol. Enzyme activity was 
significantly different in various concentrations of NaCl and it was decreased as NaCl concentration 
increased. Enzyme activity decreased with increasing SDS concentration and the most activity was 
observed in male and female larvae at the concentration of 1 mM. The concentration of 5 mM had the lowest 
activity levels. The effect of different concentrations of EDTA on enzyme activity in female larvae was 
significantly different but there was no significant difference in males. Different concentrations of Tris, 
showed a significant effect on enzyme activity of both sexes and enzyme activity decreased due to the 
increasing of Tris concentration. There was a significant difference among enzyme activities in different 
concentrations of magnesium nitrate, and enzyme activity decreased when the concentration increased. 
Enzyme activities in different concentrations of potassium phosphate showed a significant difference and 
increased due to the increase of concentration from 1 up to 5 mM. Having good understanding about the 
mode of action of different compounds on alpha-amylases can help us to identify the enzyme inhibitors and 
their application in pest control. 
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