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چکیده
شب پرهی مدیترانهای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.; Pyralidae) ،با تغذیه از آرد سبب کااش

کفیفان ناا

تولفدی میشود .ایجاد اختالل در دستگاه گوارش حشرات با استیاده از مهارکننادهشاای آنامی شاای گوارشای کاه از گفاشاا
تراژ استخراج میشوند ،یکی از روششای کنترل محسوب میشود .در این مطالعه ،اثار عصاارهشاای پروتئفنای گناد ارقاا
سفوند ،سرداری و تریتفکاله روی فعالفن آلیا -آمفالزشای الروشای سنفن چهار و پنج شب پرهی مدیتراناهای آرد بررسای
شد .برای استخراج پروتئفن از بذرشا ،آمونفو سولیات  70درصد مورد استیاده قرار گرفن .اسفدیته و دمای بهفناهی فعالفان
آلیا -آمفالز به ترتفب  10و  40درجهی سانتیگراد به دسن آمد .طبق نتایج حاصا  ،بااالترین غلظان عصاارهشاای پروتئفنای
ارقا گند سفوند و سرداری (13مفکروگر پروتئفن بر مفلیلفتر) و تریتفکاله ( 16مفکروگر پاروتئفن بار مفلایلفتار) فعالفان
آنمی را به ترتفب  71/07 ،73/08و  65/88درصد در الروشای سن پنج و  42/14 ،58/16و  50/25درصاد در الروشاای سان
چهار کاش

دادند .در پایفنترین غلظن عصارهشای پروتئفنی گند ارقا سفوند و سرداری ( 0/812مفکروگار پاروتئفن بار

مفلیلفتر) و تریتفکاله (یک مفکروگر پروتئفن بر مفلیلفتر) نفم فعالفن آنمی را به ترتفب 17/8 ،19/93و  25/26درصد در الرو
سن پنج و  12/81 ،11/78و  10/09درصد در الرو سن چهار کاش

دادند .در ژل زایماوگرا بادو اساتیاده از مهارکنناده

تنها یک باند مشاشده شد .در باالترین غلظن عصارهشا ،در الروشای سن پنج  ،باند آمافالزی ناپدیاد شاد و در الروشاای سان
چهار  ،وضوح باند ک تر شد .با کاش

دز مهارکنندهشا ،وضوح باندشا افمای

پروتئفنی ارقا سفوند ،سرداری و تریتفکاله پتانسف خوبی برای کاش

یافن .طبق نتایج به دسان آماده ،عصاارهشاای

فعالفان آمافالزی در الرو آفان ماورد نظار داشاته و

میتواند در برنامهشای مدیرین این آفن در آینده مورد استیاده قرار گفرد.
واژههای کلیدی :شب پرهی مدیترانهای آرد ،آلیا -آمفالز ،مهارکنندهشای آنمی  ،عصاره پروتئفنی.

شمچنفن کاش

مقدمه

کفیفن ناا تولفادی مایشاوند (پفتلکاووا و

شااب پاارهی مدیترانااهای آرد یکاای از مه ا تاارین آفااات

شمکارا  .)2009برای کنترل این آفان از ماواد شافمفایی و

محصوالت انباری در جها محساوب مایشاود .الروشاای

ضدعیونی کنندهشای انباری مختلف استیاده میشود ،ولای

این آفن به آرد گند و سایر غالت در انبارشا ،کارخانهشا و

این روششا رضاین کافی را ایجاد نمایکنناد .نگرانایشاای

خانااهشااا حملااه کاارده و بااا تغذیااه از آرد و تولفااد تارشااای

عمااومی و علماای بااه جهاان اسااتیاده از آفاانک ا شااا روی

کفیفن ،افن کمفان غاذا و

در ایاان

ابریشمی حفن تغذیه باعث کاش

محصااوالت انباااری ،باقفماناادهی ساامو آفاانکا

مقدمی و همکاران
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محصوالت و طرح مبحث غاذای ساال و شمچنافن مااومان

حشرهک شا بسفار موثر واقع شود و شایا ذکر اسن کاه

آفات ،نفاز به انتخاب یک روش کنترلی جاایگمین را ایجااب

در سالشای اخفر توجه زیاادی در باه کااربرد آنامی شاای

می نماید (یلدیری و شمکارا  2001و ایسما  .)2006بادین

گوارشااای شاااده اسااان (مهرآباااادی و شمکاااارا .)2012

جهن تلیفق روششای غفر شفمفایی مختلف مانناد اساتیاده

مهارکنندهشای پروتئفنی آنامی شاای گوارشای (آمفالزشاا و

از گفاشااا تراریختااه کااه شااام مهارکنناادهشااای آنمیماای

پروتئازشا) عموما در اندا شاای تولفادميلی (داناه) گفاشاا ،

گوارشی برای اختالل در سفست گوارشی حشرات شساتند،

اندا شای ذخفرهای و غالب بافنشای رویشی گفاشاا یافان

یک روش کنترلی کارآمد محسوب میشود (لووی و آرپایاا

ماایشااوند .اعتااااد باار ایاان اساان کااه ایاان مهارکنناادهشااا،

.)2005

پروتئفنشای ذخفارهای و یاا تنظاف کننادهشاای آنامی شاای

آلیاااااااااااااا-آمفالزشاااااااااااااا (α-1,4-glucan-4-

داخلی شستند که در دفاع گفاه در ماابا گفااشخوارا ناا

 )glucanohydrolasesگروشاای از گلفکوزیااد شفاادروالزشا

دارنااد .بنااابراین آ شااا قادرنااد کااه در عملکاارد آناامی شااای

شسااتند کااه تجمیااهی پفونااد  α-(1,4) glicosidicرا در

گوارشی گفاشخوارا (حشرات) اختالل ایجاد کنند .به شمفن

نشاسته و سایر پلیساکاریدشا بر عهده دارناد (پفتلکاووا و

دلف از این پروتئفنشا برای حیاظن گفاشا در برناماهشاای

شمکارا  .)2009این آنامی شاا ناا

کلفادی در متابولفسا

کربوشفدراتشا در مفکروارگانفسا شاا ،گفاشاا و جاانورا

مدیرین آفات استیاده میشود (اسمعفلی و بندانی .)1395
مهارکنندهشای آمفالز کامالً اختصاصی عما مایکنناد

اییااا ماایکننااد (فرانکااو و شمکااارا  .)2002مهارکنناادهشااای

بنابراین ،مهارکنندهای که فعالفن یک آمفالز را در یک آفان

آنمیمی به جایگاه فعال آنمی متص شده و یاا سااختار آ

مهار میکند ممکن اسن روی سایر آمفالزشاا ماوثر نباشاد

را تغففر میدشند و باه ایان ترتفاب فعالفان آنمیمای کااش

(والنسفا -جفمنم و شمکارا  .)2008نتایج موفافنآمفم مهار

مییاباد .ایان مهارکننادهشاا باا اخاتالل در گاوارش ،باعاث
افمای

مرگ و مفر ،افمای

طاول دورهی الروی و کااش

آمفالز و پروتئفناز در چندین سانج

آزمایشاگاشی نشاا

داده شده اسان .ایان روش بارای محافم ،مصارن کنناده،

باروری شده و موجب کنترل آفات مایشاوند (کومااری و

تولفاد کنناده ،دشاامنا طبفعای و ساالمن غااذایی بایزیااا

شمکارا .)2012

خواشد بود (اسمعفلی و بندانی  ،1395کومااری و شمکاارا

در سااالشااای اخفاار تحافاااات گسااتردهای در مااورد

 ،2012مهرآبادی و شمکاارا  .)2012شادن از ایان مطالعاه

ترکفبات یا ژ شای به دسن آمده از مفکاروبشاا و گفاشاا

بررسی برخی خصوصفات بفوشافمفایی آلیاا -آمفالزشاای

انجا شده اسن تاا شااید بتاوا جاایگمین مناسابی بارای

گوارشاای الرو شااب پاارهی مدیترانااهای آرد بااا اسااتیاده از

کنترل آفات پفدا کرد .بنابراین ترکفباتی مانند مهارکنندهشای

روش اسپکتروفتومتری و سانج

در ژل زایماوگرا باود.

آنمی شای گوارشای شاام آنامی شاای آمافالز و پروتئااز،

شمچنفن اثرات عصارهشاای پروتئفنای گناد ارقاا سافوند،

لکتاافنشااای بااه دساان آمااده از گفاشااا و قااار شااا و دلتااا

سرداری و نفام تریتفکالاه روی فعالفان ایان آنامی ماورد

اندوتوکساافن باااکتری  Btاز پتانسااف خااوبی برخااوردار

بررسی قرار گرفن.

شستند که در کنترل تعداد زیادی از آفات استیاده میشوند

مواد و روشها

(فرانکو و شمگارا  .)2002اساتیاده از راشبارد مااومان در
کاش

زیا آفات از لحاا اقتصاادی مایتواناد یاک روش

مطلوب باشد .بنابراین استیاده از این روش جدید که شام
بااه کااار باارد مهارکنناادهشااای آماافالز ،پروتئاااز ،لکتاافن و
احتماااال دلتااا اندوتوکساافن م ایتوانااد در کاااش

اتکااا بااه

پرورش حشرات
باارای پاارورش شااب پاارهی مدیترانااهای آرد از کلناای
موجود در گروه گفاشپمشکی دانشکده کشااورزی دانشاگاه
تبریاام اسااتیاده شااد .الروشااا روی آرد گنااد در شاارایم
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برخی ویژگیهای بیوشیمیایی الفا-آمیالزهای گوارشی ...

آزمایشگاشی  26±2درجاهی ساانتیگاراد ،رطوبان نسابی

درآمدند و در یخچال (دماای چهاار درجاهی ساانتیگاراد)

 55±5درصد در تاریکی بر روی آرد گناد محلای در یکای

نگشداری شدند .این سوسپانسفو داخ کفسهشای دیاالفم

از واحدشای گلخاناهای گاروه گفاشپمشاکی دانشاگاه تبریام

ریخته شد و به مادت  20سااعن داخا شماا باافر ،عما

پرورش یافتند.

دیالفم انجا گرفن تا نمکشای اضافی موجود در محلول به
داخ بافر آزاد شوند .در نهاین محلول باه دسان آماده در

استخراج عصارهی آنزیمی
استخراج آنمی باه روش بنادانی و شمکاارا ( )2009از

دمای  -20درجهی سانتیگراد به عنوا منباع مهارکننادهی
آنمیمی نگهداری شد.

الروشای سنفن چهار و پانج انجاا شاد .الروشاا در آب
ماطر سرد زیر مفکروسکوپ تشاری شادند ( Stemi Sv6

سنجش فعالیت آنزیم آلفا-آمیالز

 20 .)ZEISS, Germanyعاادد لولااه گااوارش کام ا الرو،

فعالفن آلیا -آمفالز گوارشی به روش برنیلاد ( )1955و

جداسازی و با استیاده از دستگاه شموژنایمر Ultra turax

بندانی و شمکارا ( )2009باا اساتیاده از معارن رنگای دی

 T8شمگنسازی شد .نمونهشا به مادت  20دقفااه در دماای

نفتروسالفساافلفک اساافد ( )DNSو محلااول نشاسااتهی یااک

چهار درجهی سانتیگراد باا سارعن  12000gساانترییفوژ

قارار گرفان.

درصد باه عناوا زیرنهشان ماورد سانج

با افمود  10مفکرولفتار آنامی باه  25مفکارولفتار

شدند .محلول باالیی نمونهشا جدا و به عنوا منباع آنمیمای

واکن

در دمای  -20درجهی سانتیگراد برای سنج شای بعادی

نشاسته یک درصد و  65مفکرو لفتار باافر گالیسافن (0/02

نگهداری شد.

موالر ،اسفدیته  )10شاروع شاده و باه مادت  30دقفااه در
دمای  45درجهی سانتیگراد قارار داده شاد .ساپس ماادار

استخراج عصارهی پروتئینی از بذرها
عصارهشای پروتئفنای باه روش مجفادیانی و شمکاارا

 100مفکرولفتر معرن  DNSباه مجموعاه اضاافه و بارای
مدت  10دقفاه در آب جوش قرار گرفن .بعد از سرد شاد ،

( )2015از بذور گند ارقاا سافوند ،سارداری و تریتفکالاه

جذب نوری نمونهشا توسم دستگاه مفکروپلفن ریدر ( ELx

استخراج شدند .بذرشا کامال پودر شده و سپس  30گار از

 )800در طول موج  540نانومتر خوانده شد.آزمای شا در

پودر به دسن آماده باا  100مفلایلفتار محلاول  0/1ماوالر

سه تکرار انجا شدند و شر تفمار نفم دارای سه تکرار بود.

 NaClمخلوط و به مدت دو ساعن روی شمم مغناظفسای
ش زده شد .مخلوط به دسن آمده در دمای چهار درجاهی
سانتیگراد به مدت  30دقفاه با سرعن  8000gسانترییفوژ

دما و اسیدیتهی بهینهی فعالیت آلفا-آمیالز گوارشی
به منظور سنج

تاثفر اسفدیتهشای مختلف بار فعالفان

شد .ماایع رویای جماعآوری و باه منظاور غفرفعاال شاد

آناامی آلیااا  -آماافالز از بااافر یونفورسااال  0/02مااوالر

آنمی شای درو زاد اصلی در دمای  70درجهی سانتیگراد

(گالیسفن ،مس و سوکسفنفک اسفد) (حسفن خانی و نعمان

باه ماادت  10دقفاااه انکوبااه و مجاددا سااانترییفوژ شااد .بااه

گرگانی )2003 ،با اسفدیتهشاای  11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5و 12

منظور رسوب پروتئفنشا ،مایع رویی با ساولیات آمونفاو

استیاده شد .دمای مناسب فعالفن آنمی نفام باا قارار داد

 70درصد به مدت  45دقفاه مخلاوط و ساپس باه مادت 30

در شاارایم دمااایی متیاااوت  50 ،45 ،40 ،35 ،30 ،25و 55

دقفاه در دمای چهار درجهی سانتیگراد با سارعن 8000g

درجهی سانتیگراد به مدت  30دقفاه ماورد بررسای قارار

سانترییفوژ شد .رسوبات به دسان آماده باا باافر فسایات

گرفن .مفما جذب نوری نموناهشاا باا اساتیاده از دساتگاه

سدی ( 0/02موالر و اسفدیتهی شیان) باه صاورت محلاول

مقدمی و همکاران
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مفکروپلفن ریدر در طاول ماوج  540ناانومتر انادازهگفاری

داده شد .سپس  25مفکرولفتر از نشاستهی یاک درصاد باه

شدند.

عنوا زیرنهشن اضافه و به مدت نف ساعن در بان مااری
قاارار گرفاان .بااه دنبااال آ درو شاار مفکروتفااوب 100

مهار فعالیت آلفا  -آمیالز

مفکرولفتر محلول  DNSافموده و مفکروتاوب شاا باه مادت

طبق روش دساترنج و شمکاارا ( ،)2013سانج شاای

15دقفاه در آب جوش گذاشته شدند .درصاد مهاار فعالفان

مهار عصارهی آنمیمی باا ماادار  10مفکرولفتار آنامی 10 ،

آنمیمی بر اساس مفما جذب نوری نمونهشا در طول ماوج

مفکرولفتاار غلظاانشااای مختلااف عصااارهی پروتئفناای و 55

 540نانومتر طبق فرمول زیر اندازهگفری گردید (دسترنج و

مفکرولفتر بافر گالیسفن در شار مفکروتفاوب مخلاوط و باه

بندانی .)2012

مدت  15دقفاه در بنمااری  45درجاهی ساانتیگاراد قارار
فرمول -1

×([ 100مفما جذب نوری شاشد  -مفما جذب نوری نمونه) /مفما جذب نوری شاشد] = درصد مهارکنندگی
اثررر اسرریدیته روی فعالیررت مهارکننرردگی عصررارههررای

اساافدیتهی  10حاااوی  10مفلاای مااوالر ساادی کلرایااد و دو

پروتئینی

مفلی موالر کلسف کلراید قرار گرفن .در نهاین برای توقاف

به منظور سنج

تاثفر اسفدیتهشای مختلف بار فعالفان

مهارکنناادگی ،طبااق روش حساافن خااانی و نعماان گرگااانی
( ،)2003سنج

فعالفن آنمی آلیا – آمفالز در حضور بافر

یونفورسال با اسافدیتهشاای  11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5و  12باه

واکن

و رنگ گرفتن زمفنهی واکن

نداده باا نشاساته ،در

محلول رنگی لوگول غوطهور شد.
تعیین غلظت پروتئین

جای بافر گالیسفن ،اندازهگفری شاد .مفاما مهاار فعالفان

به منظور تعففن غلظان پاروتئفن نموناهشاا ،طباق روش

آلیا -آمفالز با عصارهشای پروتئفنی بعد از  30دقفاه انکوبه

بردفااورد ( )1976بااا اسااتیاده از آلبااومفن ساار گاااوی بااه

کرد اندازهگفری گردید .نمونهی شاشد تنهاا باا عصاارهی

عنوا استاندارد استیاده شد.

آنمیمی و بدو افمود مهارکننده در نظر گرفته شد.
تجزیهی آماری
سنجش مهارکنندگی در ژل
زایموگرا فعالفن آمفلولفتفک با استیاده از روش الملای

تجمیااهی دادهشااا باار اساااس طاارح کااامال تصااادفی بااا
استیاده از نار افامار  MSTAT-Cانجاا شاد .ماایساهی

( )1970و مهرآبادی و شمکارا ( )2012باا انادکی تغففارات

مفانگفنشا به روش آزمو چناد دامناهای دانکان در ساط

انجا شد .از ژل پلیآکریالمفد  10درصد حاوی نشاساتهی

احتمال آماری  5درصد صورت گرفن.

 0/2درصد باه عناوا ژل جادا کنناده و ژل پلایآکریالمفاد
چهار درصد به عنوا ژل متاراک کنناده اساتیاده شاد .ژل
الکتروفورز در دمای چهاار درجاهی ساانتیگاراد و ولتااژ
 120بارگذاری شد تا رنگ آبی به انتها رسافد .ژل ابتادا باا
آب ماطر و سپس با محلول یک درصد تریتاو  X-100باه
مدت  15دقفاه شستشو داده شاد .ژل مجادداً باا آب ماطار
شستشو و سپس به مادت  45دقفااه درو باافر گالیسافن

نتایج
اثر اسیدیته و دما روی فعالیت آلفا -آمیالز
طبق آزمای شای انجا شده ،باف تارین فعالفان آلیاا-
آماافالز در اساافدیتهی ( 10شااک  )1و دمااای  40درجااهی
سانتیگراد (شک  )1به دسن آمد.
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شکل  -1مقایسه میانگین اثر اسیدیته و دما روی فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز گوارشی الروهای شبپرهی مدیترانهای آرد (سمت راست :اثر دما؛
شکل چپ :اثر اسیدیته) (حروف مشترک نشاندهندهی نبود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد در آزمون دانکن است).

اثررر اسرریدیته روی فعالیررت مهارکننرردگی عصررارههررای

اثر عصارههای پروتئینی روی فعالیت آلفا-آمیالز
اثاار مهارکنناادگی روی فعالفاان آناامی در شاار دو ساان
الروی کامال معنی دار بود ،به طوری که باا افامای

غلظان

پروتئینی

فعالفن مهارکنندگی عصارهشای پروتئفنای در اسافدیته-

عصارهی پروتئفنی ،درصد مهاار شاد فعالفان آنامی باه

شای مختلف متغفر بود .بفشاترین مفاما مهاار آمافالز باه

یافن .باالترین غلظان از عصااره-

وساافلهی عصااارهشااای پروتئفناای گنااد ارقااا ساافوند و

طور معنی داری افمای

شای پروتئفنی گند ارقا سفوند و سرداری ( 13مفکروگر

سرداری و تریتفکاله به ترتفب در اسفدیتهشاای  10 ،9و 10

پروتئفن بر مفلیلفتر) و ( 16مفکروگر پاروتئفن بار مفلای-

مشاشده شد (شک .)3

لفتر) به ترتفب  71/07 ،73/08و  65/88درصد در الرو سن
پنج و  42/14 ،58/16و  50/25درصاد در الرو سان چهاار

سنجش مهارکنندگی در ژل

دادنااد .در پااایفنتاارین غلظاان از

در ژل زایموگرا  ،برای آنمی در ترکفب با زیرنهشن و

عصااارهشااای پروتئفناای گنااد ارقااا ساافوند و ساارداری

بدو استیاده از مهارکننده تنها یک باناد مشااشده شاد .در

(0/812مفکروگر پروتئفن بر مفلایلفتار) و تریتفکالاه (یاک

باالترین غلظن از عصارهشای پروتئفنای در الروشاای سان

مفکروگر پروتئفن بر مفلیلفتار) باه ترتفاب 17/8 ،19/93و

پنج  ،باند آمفالزی ناپدید شد و در الروشای سان چهاار ،

 25/26درصد در الرو سان پانج و  12/81 ،11/78و 10/09

غلظان

فعالفاان آناامی را کاااش

درصد در الرو سن چهاار فعالفان آنامی را کااش
(شک .)2

دادناد

وضوح باند کا شاد (اشاکال  5 ،4و  .)6باا کااش
مهارکنندهشا وضوح باندشا افمای

یافن.
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شکل -2مقایسه میانگین اثر مهارکنندگی غلظتهای مختلف عصارهی پروتئینی روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیالز گوارشی الرو سنین چهارم و پنجم
شب پره ی مدیترانهای آرد (الف :رقم سرداری؛ ب :رقم سیوند؛ ج :تریتیکاله) (حروف مشترک در هر سن الروی نشاندهندهی نبود اختالف
معنیدار در سطح احتمال  5درصد است).
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ج

شکل  -3مقایسه میانگین اثر اسیدیته روی میزان مهار آنزیم آلفا-آمیالز گوارشی الرو سن پنج شب پره ی مدیترانهای آرد توسط عصارهی
پروتئینی گندم رقم سرداری (الف) ،سیوند (ب) و تریتیکاله (ج)( .حروف مشترک نشان دهندهی نبود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد
است).
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شکل  -4زایموگرام اثر مهارکنندگی وابسته به غلظت عصارهی پروتئینی گندم رقم سیوند روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیالز گوارشی الرو سن پنجم
(سمت راست) و چهارم (سمت چپ) شب پرهی مدیترانهای آرد .ستون :1شاهد ،ستون :2غلظت  0/812میکروگرم پروتئین بر میلیلیتر ،ستون :3
غلظت  1/62میکروگرم پروتئین بر میلیلیتر  ،ستون  :4غلظت  3/25میکروگرم پروتئین بر میلیلیتر  ،ستون  :5غلظت  6/5میکروگرم پروتئین بر
میلیلیتر  ،ستون  :6غلظت  13میکروگرم پروتئین بر میلیلیتر.

شکل  -5زایموگرام اثر مهارکنندگی وابسته به غلظت عصارهی پروتئینی گندم رقم سرداری روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیالز گوارشی الرو سن
پنجم (سمت راست) و چهارم (سمت چپ) شب پره ی مدیترانهای آرد .ستون :1شاهد ،ستون :2غلظت  0/812میکروگرم پروتئین ،ستون :3
غلظت  1/62میکروگرم پروتئین ،ستون  :4غلظت  3/25میکروگرم پروتئین ،ستون  :5غلظت  6/5میکروگرم پروتئین ،ستون  :6غلظت 13
میکروگرم پروتئین.

شکل  -6زایموگرام اثر مهارکنندگی وابسته به غلظت مختلف عصارهی پروتئینی رقم تریتیکاله روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیالز گوارشی الرو
سن پنجم (سمت راست) و چهارم (سمت چپ) شب پره ی مدیترانهای آرد .ستون :1شاهد ،ستون :2غلظت  1میکروگرم پروتئین ،ستون :3
غلظت  2میکروگرم پروتئین ،ستون  :4غلظت  4میکروگرم پروتئین ،ستون  :5غلظت  8میکروگرم پروتئین ،ستون  :6غلظت  16میکروگرم پروتئین.

بحث
طبق نتایج ،فرآیند مهار فعالفان آمفلولفتفاک وابساته باه

روند مهار فعالفن آنمی آلیا  -آمفالز به صورت وابسته به
غلظن گمارش شده اسن که موافق نتایج به دسن آماده در

غلظن مهارکننده بود .مطالعاات متعاددی روی مهاار شاد

ایاان بررساای اساان (دسااترنج و بناادانی  ،2012دسااترنج و

فعالفن آنمی آمفالز توسم حبوبات و غالت انجا گرفتاه و

شمکارا  ،2013مجفدیانی و شمکارا  .)2015کاوکفالدوی و
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شمکارا ( )2005با مطالعه روی چند گونه حبوبات از جنس

نتایج این تحافق با دادهشا و نتاایج موجاود در ماااالت

 Vignaدریافتند که گونهشای مختلاف باه کاار بارده شاده،

دیگر نشا میدشند که پاروتئفنشاای دفااعی گفاشاا مای-

مهارکنناادگی متیاااوتی روی سوسااک Callosobruchus

توانند بهصورت بازدارندهشای آنمیمی با قادرت در کنتارل

) analis (F.دارند .مهارکنندهی حاص از گوناهی Vigna

حشارات آفان ماورد اساتیاده قارارگفرناد .گفان شااوس و

 umbellateمفما فعالفن آنمی آمفالز حشاره را باه طاور

شمکااارا ( )1979اولاافن افاارادی بودنااد کااه اع اال کردنااد

کام ( 100درصد) مهار کرد در حالیکه گونه ،V. radiate

بازدارندهشای آنمی شای گوارشی میتوانند باعاث مااومان

 10/65درصد فعالفن مهارکنندگی روی فعالفان ایان آنامی

گفاشا به آفات شوند ،که انتخاب این وی گیشا در ابتادا باه

داشن.

وسفله روششای سنتی اصالح گفاشا انجا میگرفن ولای

مهارکننده شا ساختار سوبسترای طبفعی را تالفد کرده و

امروزه با توسعه روششاای بفوتکنولاوژی ژ یاا ژ شاای

به جای سوبسترا ،به جایگاه فعال آنمی متص مایشاوند.

مورد نظر به گفاشا منتاا مایشاوند تاا در گفاشاا بفاا

بنابراین زمانی که ساختارجایگاه فعال آنامی دچاار تغففار

شااوند (یوسااف  .)1999اولاافن ميااال اسااتیاده از گفاشااا

شود مهارکننده نفم نمی تواند به این جایگاه متص شاده و

تراریخته حااوی ژ شاای تولفدکنناده پاروتئفنشاای سامی

روی آنمی تاثفر بگذارد .یکی از شرایم بسفار تاثفرگذار در

گفاشی علفه حشرات ،ژ بازدارنده آنمی تریپسفن باود کاه

بفن آمفالز حشرات و مهارکننده شاای گفااشی شارایم

در گفاه تنباکو برای ماابله با الرو بالپولکدارا تولفد شاد

رودهی حشره اسن .مفما  pHلولهی گاوارش شابپارهی

(سفلوا  .)2001از آ زماا تااکنو تاالششاای گونااگونی

مدیترانهای آرد ،مانند دیگر بال پولکدارا  ،قلفاایی اسان و

صورت گرفته تا از ژ شای تولفدکننده پروتئفنشاای سامی

آنمی آلیا-آمفالز این پروانه ش در بازهی قلفایی بفشاترین

علفه حشرات استیاده شاود .وقتای ژ بازدارنادهی آلیاا -

فعالفن را نشا داد .بنابراین مهارکننادهای کاه در ایان pH

آمفالز موجود در لوبفای معمولی به گفاه نخود منتا شاد،

کن

بفشترین مهار را دارد ،می تواند با وجود غلظن مناساب در

مااومان گفااه نخاود باه سوساک  Bruchus pisorumرا

فضای داخلی معدهی حشره ،آمفالز را کنترل کند (دسترنج

ایجاد کرد (سفلوا  .)2001بنابراین با توجه به بررسایشاای

و شمکاااااارا  ،2013مجفااااادیانی و شمکاااااارا .)2015

صورت گرفته از منابع مختلف و ش چنافن نتاایج باهدسان

پروتئفنشاای بازدارناده آلیاا  -آمافالز در تماا سلسالهی

آمده از این تحافق میتوا عناوا کارد کاه ارقاا مختلاف

گفاشی یافن مایشاوند ،باه ویا ه باذرشای حبوباات دارای

گند سرشار از بازدارندهی آلیا  -آمفالز ماااو در برابار

مادار فراوانی از این پروتئفنشا میباشاند .داناهشاای گناد

آفات انباری میباشند که با استیاده از عل مهندسی ژنتفک

 Triticum aestivum L.نفاام دارای بازدارنااده آلیااا -
آمفالز میباشد ،که این بازدارناده در برابار آلیاا  -آمافالز
حشرات آفتی که از دانهشای گند یا سایر غالت تغذیه می-
کنند اثار بازدارنادگی دارناد (مجفادیانی و شمکاارا ،2015
اسمعفلی و بندانی .)1395

میتوا با انتاال این بازدارنده باه گفاشاا  ،مااومان آ را
در برابر حشرات آفن باال برد.
سپاسگزاری
نویسندگا مااله از معاونن پ وششی دانشگاه تبریم به
خاطر فراش آورد شمینهشای انجا این پا وش

قادردانی

مینمایند.
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Abstract
Anagasta kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) causes the quality loss of the bread by feeding on flour.
Disruption in insect’s digestive enzymes through transgenic plants, expressing enzyme inhibitors, is a methods
of pest control. So, the aim of the current study was to investigate the inhibitory effects of proteinaceous extracts
of two varieties of wheat (Sivand, Sardari) and Triticale against activity of digestive α-amylase of fourth (L4)
and fifth (L5) instars larvae of A.kuehniella. Ammonium sulfate (70%) was used to extract proteins from seeds.
The optimal temperature and pH of α-amylase activity was found 40°C and 10, respectively. The results showed
that the highest dose of proteinaceous extracts of Sivand and Sardari (13 µg ml-1 protein) and Triticale (16 µg ml1

protein) reduced the enzyme activity, 73.08%, 71.07% and 65.88% of L5 and 58.16%, 42.14% and 50.25% of

L4, respectively. The lowest dose of proteinaceous extracts of Sivand and Sardari (0.812 µg ml -1 protein) and
Triticale (1 µg ml-1 protein) inhibited the enzyme activity, 19.93%, 17.8% and 25.26% of L5 and 11.78%,
12.81% and 10.09% of L4, respectively. In the gel electrophoresis of enzyme without usage of inhibitors, one
band was observed. At the highest dose of extracts, in the L5, amylase band disappeared and in the L4, waned
band clearly. Band resolution was increased by reducing inhibitor dose. It was concluded that Sivand, Sardari
and Triticale proteinaceous extracts can be used for management of A.kuehniella.
Keywords: α-amylase; Anagasta kuehniella; Enzyme Inhibitors; Proteinaceous Extract.

