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مهار آلفا -آميالز گوارشی سنمعمولیگندم  Eurygaster integricepsتوسط بازدارندههای
آنزیمی رقمهای گندم اروند ،بهرنگ و هيرمند
Inhibition of Eurygaster Integriceps Digestive α-Amylase by Enzyme Inhibitors of the
Wheat Varieties; Arvand, Behrang and Hirmand
فاطمه عبداالحدی ،1مجید کزازی *2و توحید نجفی میرک
تاریخ دریافت25/35/22 :

5

تاریخ پذیرش24/13/31 :

چکيده
سنمعمولیگندم مهم ترین حشره آفت گندم و جو در ایران و بسیاری از کشورهاست .پروتئینهای گیاهی مهارکننده آلفا -آمیالز
پتانسیل کاربرد ب االیی در زمینه مهندسی ژنتیک و در مبحث مقاومت گیاهان در مقابل آفات دارا میباشند .در این تحقیق اثرات
مهارکنندگی عصاره پروتئ ینی جدا شده از سه رقم گندم (رقم اروند و هیرمند از گندم نان) و (رقم بهرنگ از گندم دوروم) بر آلفا-
آمیالز گوارشی سنمعمولیگندم مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور سنهای بالغ تشریح شده و پس از جداسازی دستگاه
گوارش ،عصاره پروتئینی استخراج شد .پروتئینهای بازدارنده سه رقم گندم هم استخراج شدند .بررسی تأثیر عصاره پروتئینی روی
فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز به دو روش سنجش آنزیمی و سنجش در ژل زایموگرام انجام شد .درصد مهارکنندگی آمیالزی برای رقمهای
هیرمند ،بهرنگ و اروند بهترتیب 33 ±2/22 ،53 ±1/33 ،و  38 ±1/3درصد بهدست آمد .زیموگرام آنزیم آلفا -آمیالز در حضور
پروتئینهای بازدارنده استخراج شده نشان داد که ،باندهای فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز در حضور پروتئین بازدارنده نسبت به شاهد (عدم
حضور پروتئین بازدارنده) در رقم اروند و بهرنگ نسبت به رقم هیرمند فعالیت کمتری دارد که موید فعالیت مهارکنندگی باال در رقم
اروند و بهرنگ میباشد .همچنین فعالیت ویژه آنزیم آلفا -آمیالز گوارشی 2/83 U/mg proteinبهدست آمد.
واژههای کليدی :سنمعمولیگندم ،آلفا -آمیالز ،مهارکنندگی ،عصاره پروتئینی

 1و  .2بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار حشرهشناسی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
 .5استادیار مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر استان البرز ،کرج
Email: mkazzazi@gmail.com
* :نویسنده مسوول

53

مهار آلفا -آميالز گوارشی سنمعمولیگندم ... Eurygaster integriceps

برابر حشرات آفت از آنها یاد میشود ویژگی بازدارندگی یک
گام اصلی و مهم در کشف مولکولهایی است که میتوانند برای
تولید گیاهان ترنس ژنتیک مقاوم به حشرات مفید واقع شوند
مرتن و همکاران ( .)Morton et al., 2000یک مهارکننده برای
مؤثر بودن باید دو ویژگی مهم داشته باشد ،اول اینکه
مهارکننده بایستی در یک غلظت پایین و در اسیدیتههای که
در معده یا غدد بزاقی حشره یافت میشود ،فعالیت آنزیم حشره
را به میزان قابل توجهی مهار کند و ویژگی دیگر اینکه،
مهارکننده باید در برابر حملهی پروتئازهای معده و غدد بزاقی
حشره مقاوم باشد والنسیا و همکاران (.(Valencia et al., 2000
بنابراین هدف از مطالعهی حاضر مطالعه بازدارندگی آنزیم آلفا-
آمیالز گوارشی سنمعمولیگندم در دو رقم گندم نان و یک
رقم گندم دوروم به نامهای هیرمند ،اروند و بهرنگ میباشد.
مشخص شدن ارتباط آنزیمهای گوارشی با میزبان میتواند در
تعیین واریتههای برتر از لحاظ مقاومت با این آفت مورد
استفاده قرار گیرد.

مقدمه
سنمعمولیگندم
 (Scutelleridaeآفت اصلی گندم و جو در مناطق وسیعی از
شرق تا غرب آسیا ،شمال آفریقا و شرق و جنوب اروپا به حساب
میآید و آلودگی آفت در بعضی از مناطق ،زمانیکه هیچ روش
کنترلی صورت نگیرد ،باعث از بین رفتن  133درصد محصول
میشود پارکر و همکاران ( .)Parker et al., 2002به همین دلیل
در حال حاضر ساالنه بیش از یک میلیون هکتار از مزارع گندم
کشور علیه این آفت سمپاشی میگردد که متضمن صرف هزینه
هنگفتی برای دولت و کشاورزان میباشد .اگرچه استفاده از
آفتکشهای شیمیایی توانسته مقدار زیادی از صدمه این آفت
به مزارع را کاهش دهد ،ولی بروز مسائل زیستمحیطی در
ارتباط با کاربرد آفتکشهای شیمیایی و از طرف دیگر ایجاد
مقاومت علیه آفتکشهای بهکار گرفته شده موجب شده است
که توجه به سایر روشهای مبارزه غیرشیمیایی بیشتر گردد
ایسمن ( .)Isman, 2006سنمعمولیگندم در طول تغذیه با
قطعات دهانی زننده -مکنده بزاق خود را که حاوی آنزیمهای
هضمکننده پروتئین میباشد از غدد بزاقی به داخل دانه تزریق
میکند تا غذا را به فرم مایع درآورده و سپس این ترکیب
غذایی را میمکد و ادامه فرآیند هضم در داخل لوله گوارش
انجام میشود بوید و همکاران ( .)Boyd et al., 2002یافتن
ارقام مقاوم و یا محتمل به این آفت یکی از روشهای مناسب و
سازگار با محیطزیست برای محدود کردن جمعیت آفت
میباشد الرنس و کوندال ( .)Lawrence and Koundal, 2002با
توجه به این که سنمعمولیگندم در محیط غذایی سرشار از
کربوهیدرات زندگی میکند ،آلفا -آمیالز در متابولیسم این
حشره نقش بسیار مهمی دارد ،بهطوریکه این حشره نظر به
اهمیت آن ،چندین فرم از آن را سنتز میکند و در دستگاه
گوارش خود بهکار میبرد کزازی و همکاران ( Kazzazi et al.,
 .)2005آلفا -آمیالز نشاسته و گلیکوژن را به مالتوز تبدیل
میکند و در مرحله بعدی حشره با استفاده از گلوکزیدازهای
خود عمل هضم را کامل میکند .در حشرات تنها آمیالز می-
تواند زنجیرههای بلند آلفا 1-و -4گلوکان ازجمله نشاسته و
گلیکوژن را هیدرولیز کند ترا و همکاران (.)Terra et al., 1999
بازدارندههای پروتئینی آلفا -آمیالز در میکروارگانیسمها،
گیاهان و جانوران دیده میشوند سیواکومار و همکاران
( .)Sivakumar et al., 2006بازدارندههای آلفا -آمیالز بهطور
عمده در حبوبات ،گندم ،چاودار و ذرت شناخته شدهاند فرانکو
و همکاران؛ دیاس -مندوزا و همکاران ( ;Franco et al., 2005
 .)Diaz-Mendoza et al., 2003که بهعنوان فاکتور مقاومت در
Eurgaster integriceps puton (Hemiptera:

مواد و روشها
جمعآوری حشرات
تعداد  533عدد حشره بالغ سنمعمولیگندم (نسل جدیدد) ،در
حال تغذیه از مزارع گنددم شهرسدتان قهاوندد ،اسدتان همددان
جمعآوریگردید .نمونههای مزرعه پس از انتقال بده آزمایشدگاه
تحت شرایط آزمایشگاهی در شرایط نوری ( 1::8روشدنایی بده
تاریکی) ،دمای  23+2درجه سلسیوس و رطوبت نسدبی 3:+13
درصد در ظرف محتوی خوشههای گندم تا زمان تشدریح بدرای
مدت محدود پرورش یافتند.
تهيه عصاره آنزیمی
استخراج پروتئينهای بازدارنده از آرد گندم
نمونههای آنزیمی از معده حشرات بدالغ براسداس روش کدوهن،
( )Cohen, 2000با اندکی تغییر ،تهیه شد .ابتدا حشره روی یدخ
بیحس شده ،سپس معده آنها در زیر استریومیکروسدکو در
محیط آب مقطر سرد جداسازی شده و هر ده عددد از آنهدا در
داخل میکروتیوبهای  1/3میلیلیتری که حاوی یک میلیلیتدر
آب دوبار تقطیر بودند قرار داده شدند .ندرم کدردن نموندههدا در
هموژنایزر صورت گرفت .در نهایت نمونهها در دمای چهار درجه
سلسیوس با دور  13333 ×gبه مدت  23دقیقده سدانتریفیوژ ،و
رونشین بهعنوان منبع آنزیمی در دمای  -23درجده سلسدیوس
نگهداری شد.
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این عمدل براسداس روش بیکدر و ملدو و همکداران ( Baker,

میلیمول مالتوز را در یک میلیلیتدر ،در مددت یدک دقیقده در
دمای  53درجه سلسیوس تولید نماید.

 )1983; Melo et al., 1999بدا انددکی تغییدر صدورت گرفدت.
بدینمنظور مقدار  33گرم از آرد هر کدام از ارقام گنددم در :3
میلیلیتر بافر  NaCl 3/13 Mبهمدت یک ساعت در دمای اتداق
در روی همزن به آرامی مخلوط ،و در ادامه بهمدت  43دقیقه و
در دور  :333×gسانتریفیوژ شدند .مایع رویی بهمنظدور حدذف
آنددزیمهددای درونزاد بددهمدددت  13دقیقدده در دمددای  83درجدده
سلسیوس در بنماری قرار داده شده و بدهمنظدور رسدوبدهدی
پروتئین با سدولفاتآمونیدوم  %43 ،%23و  %03اشدباع مخلدوط
گردید .لولههای آزمایش حاوی مخلدوط پدروتئین بدا سدولفات-
آمونیددوم بددرای مدددت  53دقیقدده در دور  :333×gدر دمددای 4
درجه سلسیوس سانتریفیوژ شدند .رسوبات حاصل در هدر لولده
آزمایش با دو میلیلیتر آب دوبار تقطیر بهصورت سوسپانسدیون
درآمد و سپس بهمدت  24ساعت درون بافر سیترات سددیم بدا
 pH= :/3در دمای چهار درجه سلسیوس دیدالیز شدد .الزم بده
توضیح است که هر ده سداعت ،آب دو بدار تخلیده و آب جدیدد
جایگزین شد .پدس از انجدام دیدالیز محتویدات لولده دیدالیز در
میکروتیوبهای  1/3میلیلیتری تخلیه و بهمدت  23دقیقده در
دمددای چهددار درجدده سلسددیوس بددا دور  18333×gسددانتریفیوژ
شدند .مایع رویی شد بهمنظور به حداقل رساندن حجم نمونهها
و قابلیت نگهداری طوالنی بهمدت  1:ساعت در دسدتگاه فریدزر
درایر قرار داده شد .در زمان استفاده پودر حاصل در دو میلدی-
لیتر بافر سیترات سدیم با  pH= :/3حدل گشدته و بعدد از سده
دقیقه سانتریفیوژ ،مایع رویی برای آزمدایشهدای بعددی مدورد
استفاده قرار گرفت.

بررسی اثر مهارکنندگی بر فعاليت آلفا -آميالز
غلظتهای مختلف از مهارکنندههای اسدتخراجی (،1: ،8 ،4 ،2
 52میکروگرم بر میلیلیتدر پدروتئین) بدهمددت  23دقیقده بده
محلول آنزیمی و بافر اضافه گشته و سپس فعالیت آمیلولیتیکی
با استفاده از روش برنفلد اندازهگیری شد.
در شاهد ،مهارکنندده و سوبسدترا بعدد اضدافه شددن  DNSبده
مخلوط آزمایش اضافه شد.
تعيين اثرات دما و زماان در ميازان مهارشادن فعاليات
آميلوليتيکی سنگندم توسط بازدارندههای اساتخراجی
(اشباع )%07 ،%59 ،%59از ارقام گندم
بررسی تأثیر دماهای مختلف بر فعالیت مهارکنندگی بازدارندهها
بددا کنددار هددم قددرار گددرفتن عصدداره آنزیمددی و مهارکنندددههددای
استخراجی در شرایط آزمایشگاهی کامالً یکسان و روشی مشابه
در دماهای مختلف  53 ،53 ،23و  58درجده سلسدیوس بدرای
مدت  53 ،23 ،23 ،13 ،13 ،3و  53دقیقه انجام گردید.
اثر افزایش مقدار بازدارنده روی ميزان درصد بازدارندگی
(اشباع )%07 ،%59 ،%59
در این آزمایش بهمنظور بررسی اثر مهارکننددگی ،پدنغ غلظدت
مختلف شدامل ( )52 ،1: ،8 ،4 ،2میکروگدرم بدر میلدیلیتدر از
مهارکنندههای هر رقم تهیده و در شدرایط آزمایشدگاهی کدامالً
یکسان با روشی مشابه استفاده گردید.

سنجش فعاليت آميلوليتيکی
فعالیت آلفدا -آمدیالز بدا اسدتفاده از روش برنفلدد( ،
 )1955با اندکی تغییر اندازهگیری شدد .در ایدن آزمدایش از دی
نیترو سالیسیلیک اسید ( )DNSبهعنوان معرف و از محلول یک
درصد نشاسته بهعنوان سوبسدترا اسدتفاده گردیدد .واکدنش در
محیط بدافر سدیترات سددیم بدا  pH= :/3در دمدای  53درجده
سلسیوس انجام گرفت .بدینمنظور میکروتیوبهای حاوی 133
میکرولیتر بافر 13 ،میکرولیتر محلول آنزیمدی و  13میکرولیتدر
سوبسترا بهمدت  53دقیقه در آون قرار داده شدده و سدپس 33
میکرولیتر معرف  DNSبه مجموعه اضافه و بهمددت  13دقیقده
در آب جوش قرار داده شدند .نموندههدا بعدد از سدرد شددن در
دستگاه االیزا ریدر ( )EL-Reader 96Xقدرار گرفتده و در طدول
موج  343نانومتر خوانده شدند .در شاهد ،سوبسترا بعد از DNS
و قبل از حدرارت وارد نمونده گردیدد .بدرای تعیدین یدک واحدد
فعالیت آلفا -آمیالز نیاز به مقدار آنزیمی است کده بتواندد یدک
Bernfeld,

سنجش مهارکنندگی به روش زیموگرام
زایموگرام فعالیت آمیلولیتیکی با استفاده از روش ژل الکتروفورز
الملی ) )Lammli, 1970انجام شد .از پلدیاکریآلمیدد  %13بده-
عنددوان ژل جداکننددده و  %4بددرای ژل متددراکمکننددده اسددتفاده
گردید .الکتروفورز در ولتاژ  133برای دو ساعت انجام شد .پدس
از رسیدن رنگ به انتها ،ژل از شیشه جدا شدده و بدهمددت 13
دقیقه در محلول در آب دوبار تقطیر شسدته شدد .سدپس بدرای
مدت  1/3سداعت در بدافر  3/32 Tris-HClمدوالر بدا pH= :/3
قرار گرفت .در ادامه بهمدت  1/3ساعت درون محلدول نشاسدته
 %1گذاشته شد ،در پایان ژل با آب مقطر شسته و بدهمددت 13
دقیقه بدا اسدتفاده از محلدول لوگدول ( )KI %5 ،I2 %1/5رندگ-
آمیزی شد .محلهای حاوی نشاسته به رنگ روشن و محلهای
فاقد نشاسته به رنگ تیره درآمد.
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تحقیقی بهمنظور شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت به پدورههدای
سن روی  02رقم و الین امید بخش گنددم دوروم و ندان انجدام
دادند ،در تحقیق فوقالذکر گندم هیرمند با داشدتن تدراکم بداال
سن بالغ نسل جدید و باال بودن درصد سنزدگی دانه بدهعندوان
رقم گندم نان حساس به پورههای سنمعمولیگندم و رقم گندم
اروند با تعداد دو و نیم عددد سدنمعمدولیگنددم در مترمربدع و
پایین بودن درصد سنزدگی دانه جزء رقمهای مقاوم گندم ندان
گزارش شدند.
چنانچه مالحظه میشود نتایغ فوق با آنچه در این تحقیدق
آمده ،همخوانی دارد و به نظر میرسدد کده یکدی از مهدمتدرین
عوامل مقاومت در رقمهای گندم تدأثیر بازدارنددههدای آنزیمدی
است.

تجزیه و تحليل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها براساس طرح کامالً تصادفی با استفاده از
نرمافزار  SASانجام گرفت .گروهبندی دادهها با استفاده از آزمون
 LSDبررسی شد .حروف نامشابه کوچک نشاندهندده اخدتالف
معنیدار در سطح احتمال  3درصدد مدیباشدند ،هدر عددد روی
نمودار نشاندهنده میانگین سه داده و میلههای کوچک عمودی
معرف اشتباه معیار میباشد.
نتيجه و بحث
اندازهگيری ميزان فعاليت آلفا -آميالز
در این تحقیق فعالیت ویژه آنزیم آلفا -آمیالز در سدنمعمدولی-
گندم  2/83 U/mg proteinبهدست آمد.
فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز سدنمعمدولیگنددم توسدط محققدین
مختلف اندازهگیری شده است .در تحقیقی که توسدط کدزازی و
همکاران ( )2005صورت گرفت ،فعالیت ویژه آنزیم آلفا -آمدیالز
در سنمعمولیگندم  1/00 U/mgگدزارش شدده اسدت .آنچده
مسلم است سطح فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز در حشدرات بسدیار
متنوع و در عین حال وابسته به رژیم غدذایی آنهدا اسدت .بده-
طوریکه حشرات با رژیم غذایی غنی از نشاسته با افزایش قابدل
توجه در عملکرد این آنزیم روبهرو هستند .سنمعمولیگندم بده
لحاظ تغذیه از گیاهان محدودی از خانواده گرامینه و غنی بودن
این دانهها از نشاسته ،این حشره در معدده و غددد بزاقدی دارای
سطوح باالیی از آنزیم آلفا آمیالز میباشد .باال بودن فعالیت این
آنزیم ،نه تنها اهمیت این حشره را در آسیبرسانی به گندم به-
عنوان یکی از مهمترین تولیدات کشاورزی نشان میدهد ،بلکده
میتواند در مطالعات فیزیولوژیکی نیز مورد استفاده قرار گیرد .

ارتباط درصد مهارکنندگی و غلظتهای مختلف پروتئين
مهارکننده (اشباع  )%59 ،%59 ،%07استخراجی از رقام-
های گندم بهرنگ ،اروند و هيرمند بر فعاليت آنزیم آلفا-
آميالز سنمعمولیگندم
نتیجه بهدست آمدده همدانطدور کده در شدکلهدای ()4 ،5 ،2
مشاهده میکنید بده ایدن صدورت بدود کده از غلظدت  2تدا 1:
میکروگرم بر میلیلیتر با افزایش غلظت مهارکنندده بده محدیط
واکنش درصد مهارکنندگی افزایش مییابد .اما پس از آن درصد
مهارکنندگی تقریباً ثابت میماند .لذا میتوان نتیجه گرفدت کده
با افزایش غلظت بازدارنده ،درصد فعالیت بازدارندگی تا جاییکه
همه سایتهای فعال آنزیم بلوکه نشده باشند ،افدزایش یافتده و
سپس مقدار آن ثابت میماند.

اثر مهارکننده آلفا -آميالز استخراج شده از ارقام گنادم
هيرمند واروند (گندم نان) و بهرنگ از گنادم دوروم بار
فعاليت آنزیم آلفا -آميالز معده سنمعمولیگندم (اشباع
)%07 ،%59 ،%59
مهارکنندههدای اسدتخراجی از ارقدام گنددم :هیرمندد ،بهرندگ
وارونددد بدده ترتیددب در اشددباع  %23دارای  12 ،1:و 22درصددد
خاصیت بازدارندگی ،در اشدباع  23 ،12 ،%43و 53درصدد و در
اشباع  %03دارای قدرت بازدارندگی چشمگیدری بدهترتیدب بده
میزان  33 ،53و  38درصد بر فعالیت آمیلولیتیکی حشره سن-
معمولیگندم بودند (شکل .)1
بیشترین میزان بازدارندگی در هر سه اشباع برای رقم اروندد
و کمترین میزان بازدارندگی برای رقدم هیرمندد مشداهده شدد.
صدناعی و نجفدیمیدرک ))Sanaey and Najafi Mirak, 2012
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هیرمند

بهرنگ

اروند

Hermand

Behrang

Arvand

)%03 ،%43 ،%23  آمیالز سن معمولی گندم (اشباع- تأثیر بازدارندههای رقمهای گندم در میزان مهارکنندگی آلفا:1 شکل

Hirmand
Behrang
Arvand

Inhibitory percent saturation 25%

)%23 درصد بازدارندگی نسبی (اشباع

Fig. 1: The effect of wheat varieties extracts on the inhibition of the Sunn pest α-amylase activity (Saturation 25%,
45%, 70%)

)غلظت پروتئین (میکروگرم بر میلیلیتر
Protein concentrations (µg/ml)

)%23(  غلظتهای مختلف عصاره گندم بر میزان مهارکنندگی آنزیم آلفا آمیالز سنمعمولیگندم در اشباع:2 شکل

Inhibitory percent saturation 45%

)%43 درصد بازدارندگی نسبی (اشباع

Fig. 2: The effect of different concentrations of wheat extract on inhibition of Sunn pest α-amylase activity (Saturation
25%)
Hirmand
Behrang
Arvand

)غلظت پروتئین (میکروگرم بر میلیلیتر
Protein concentrations (µg/ml)

)%43(  اثر غلظتهای مختلف گندم بر میزان مهارکنندگی آنزیم آلفا آمیالز سنمعمولیگندم اشباع:5 شکل
Fig. 3: The effect of different concentrations of wheat extract on inhibition of Sunn pest α-amylase activity (Saturation
45%)
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درصد بازدارندگی نسبی (اشباع )%03

Inhibitory percent saturation 70%

Hirmand
Behrang
Arvand

غلظت پروتئین (میکروگرم بر میلیلیتر)
)Protein concentrations (µg/ml

شکل  :4اثر غلظتهای مختلف گندم بر میزان مهارکنندگی آنزیم آلفا آمیالز سنمعمولیگندم اشباع ()%03
Fig. 4: The effect of different concentrations of wheat extract on inhibition of Sunn pest α-amylase activity (Saturation
)70%

بنددابراین مددیتددوان نتیجدده گرفددت کدده مقدددار کددافی از
پددروتئین بازدارنددده کدده بهتددرین میددزان مهددار آنددزیم را داشددته
باشددد بسددته بدده نددوع پددروتئین بازدارنددده ،گیدداه حدداوی ایددن
ترکیددب و گوندده حشددره و حتددی در مددورد ایددزوزایمهددای
مختلف یک آنزیم نیز متفاوت است.

یکی از عوامل مهم که بر سرعت انجام واکنشهای شیمیایی
تأثیر میگذارد ،غلظت مواد دخیل در واکنش میباشدد .در ایدن
بخش از آزمایش غلظت یکی از مواد دخالدتکنندده در واکدنش
که بازدارنده آلفا -آمیالز استخراجی میباشد را افزایش دادهایدم
و چون در صورتی که غلظت مواد دخیل در واکنش بداال باشدد،
ممکن است تعداد مولکولهایی کده اندرژی کدافی بدرای انجدام
واکنش دارند و هم تعداد دفعات برخورد آنها افزایش یابدد .بده
این ترتیب انجام واکنش با غلظت مولکدولهدای واکدنشکنندده
متناسب است .
باناکان و همکاران ( )Bannakan et al., 2007اثدر بازدارندده
آلفا -آمیالز ) Vingna radiata (L.را روی آلفا -آمیالز سوسک،
چهار نقطهای حبوبات و همچندین والنسدیا و همکداران ()2000
که اثر بازدارنده لوبیدا ) Phaseolus vulgaris (L.را روی آندزیم
آلفا -آمیالز کرم دانده قهدوه آزمدایش کردندد ،دریافتندد کده بدا
افزایش حجم بازدارنده بهترتیب درصد فعالیت بازدارندگی تا 83
و  %133افزایش مییابد.
ورنیکو و همکاران ( )Veronique et al., 1997بازدارنده آلفا-
آمیالز  Ph. vulgarisرا روی آنزیم آلفا -آمیالز پدانکراس خدوک
آزمایش کردند ،مقادیر متفاوتی از بازدارنده را در حضدور آندزیم
آلفا -آمیالز قرار دادند ،نتیجه به این گونه بدود کده بدا افدزایش
حجم بازدارنده درصد فعالیت بازدارندگی نیز افدزایش یافدت تدا
حجمی که مقدار بازدارنده دو برابر حجم آنزیم به کار رفته بدود
و پس از آن شیب خط ثابت شد .بنابراین دریافتندد کده نسدبت
آنزیم :بازدارنده از نسبت  2:1تبعیت میکند.

تعيين اثرات دما در مهار شادن فعاليات پروتئوليتيا
سنمعمولیگندم توسط بازدارندههای استخراجی از ارقام
گندم (اشباع )%07
اثر دماهای مختلف بر مهدار آلفدا -آمدیالز سدن معمدولیگنددم
توسدط مهارکنندددههددای اسدتخراجی از ارقددام گندددم نشددان داد
کددده دمدددا نقدددش معنددداداری بدددر میدددزان بدددروز خاصدددیت
مهارکنندددگی دارد .در ایددن محدددوده دمددایی  53-53درجدده
سلسدددیوس هدددر دوی مهارکنندددده و آندددزیم دارای بهینددده
فعالیت است (شکل .)3
با افزایش دمدا ،سدرعت واکدنش بده دلیدل افدزایش حرکدت
مولکولها افزایش مییابد این افزایش ممکن اسدت تدا دماهدای
باال نیز ادامه یابد ،اما اگدر دمدا از حدد معیندی تجداوز کندد اثدر
مخربی روی آنزیم داشته و موجب تغییر ماهیت آندزیمهدا مدی-
گردد و آنزیم غیرفعال میشود .کزازی و همکداران ( )2005نیدز
دمای بهینه را برای فعالیت آلفا -آمیالز معده سنمعمدولیگنددم
 53درجه سلسیوس گزارش کردند و در مدورد پایدداری دمدایی
آلفا -آمیالز ،فعالیت ایدن آندزیم را در 23-43درجده سلسدیوس
قابل توجه دانستند.
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درصد بازدارندگی نسبی (اشباع )%03

Inhibitory percent saturation 70%

دما (سلسیوس)
)Temperature (˚C

شکل  :3اثر دماهای مختلف بر فعالیت مهارکنندگی روی آنزیم آلفا -آمیالز سنمعمولیگندم در اشباع %03
)Fig. 5: The effect of different temperatures on the inhibition of the Sunn pest α-amylase activity (Saturation 70%

تاايثير ماادت تمااا

از فعالیددت پدروتئین مهارکننددده کاسددته مددیشددود .ایددن نتددایغ
مشابه با گزارشدات سدایر محققدین ایدن زمینده مدیباشدد .بده
عندددوان م دددال مارشدددال و الدا ( Marshall and Lauda,
 %:3-03،)1975مهددار شدددن آمددیالز پددانکراس خددوک را پددس
از  23دقیقدده در دمددای  50درجدده سلسددیوس گددزارش کردنددد.
لیبددر-آنتددون و همکدداران ()LeBerre-Anton et al., 1997
بیشددترین میددزان مهدددار آمددیالز پدددانکراس خددوک توسدددط
مهارکنندههای لوبیا را پس از  13دقیقه گزارش کردند.

مهارکننااده آناازیم در مياازان

خاصيت مهارکنندگی آنزیمها
نتاج نشان مدیدهدد کده بیشدترین میدزان مهارکننددگی پدس
از  23دقیقدده از شدددروع انوکوبددده شددددن مهارکنندددده آندددزیم
صورت مدیگیدرد (شدکل  .):مدیتدوان گفدت در دقدایق اولیده
اینکوبات پروتئینهدای مهارکنندده ،آندزیم آلفدا -آمدیالز سدن-
معمددولیگندددم را شناسددایی کددرده و بلوکدده مددیکننددد و از
فعالیت ایدن آندزیم جهدت تجزیده و هضدم سوبسدترا (نشاسدته
یک درصد) ممانعت بده عمدل مدیآورندد ،و بدا گذشدت زمدان،
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مدت زمان اینکوبات (دقیقه)
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شکل  ::تأثیر مدت زمان اینکوبات آنزیم– بازدارنده در میزان مهارکنندگی آلفا -آمیالز سنمعمولیگندم در اشباع %03
)Fig. 6: The effect of different incubation time on the inhibition of the Sunn pest α-amylase activity (Saturation 70%

قبولی باشد که در همه درجات اشباع از سولفاتآمونیوم (،%23
 )%03 ،%43مقداری واکنش فعالیت آنزیم را داریم .چنانچده از
شکل مشدخص مدیباشدد بازدارندده اسدتخراجی از رقدم اروندد
بیشترین تأثیر را بر فعالیت آمیلولیتیکی کل عصاره روده میدانی

سنجش در ژل
همانطورکه در شکل 0مشاهده میکندیم تعددادی ایدزو آندزیم
فعال دارای خاصیت آمیلولیتیکی در معده میانی سدنمعمدولی-
گندم مشاهده گردید .تعداد باندهای ایزوزایم میتواند سند قابل
14
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سنجش میزان بازدارندگی روی فعالیدت آمیلدولیتیکی را تأییدد
میکند.

داشته است .این درحالی است کده عصداره اسدتخراجی از رقدم
هیرمند کمترین میزان بازدارندگی را برفعالیت آمیلولیتیکی کل
عصاره روده میانی نشان میدهد .این نتایغ دادههدای حاصدل از

شکل  :0بررسی اثر مهارکنندگی بازدارندههای استخراجی از ارقام گندم در اشباع  %03بر روی آمیالز گوارشی سنمعمولیگندم.
مهارکننده با عصاره آنزیمی بهمدت  23دقیقه انکوبه شدند وسپس در ژل بارگذاری شدند .تیمار کنترل در سنجش آمیالز گوارشی ستون
اول از سمت راست میباشد :A ،کنترل :B ،اثر مهارکننده پروتئینی استخراج شده از گندم رقم اروند بر فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز :C ،اثر
مهارکننده پروتئینی استخراج شده از گندم رقم بهرنگ بر فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز :D ،اثر مهارکننده پروتئینی استخراج شده از گندم
رقم هیرمند بر فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز
Fig. 7: In gel assay of the effect wheat varieties extracts on the of the Sunn pest α-amylase activity. The extracts were
pre-incubated with enzyme for a twenty minutes, and then loaded in the gel. First column of the right hand side shows
control. A-Control, B- The effect of Arvand extract on the inhibition of the Sunn pest α-amylase activity (saturation
)70%), C- The effect of Behrang extract on the inhibition of the Sunn pest α-amylase activity (saturation 70%
)D- The effect of Hirmand extract on the inhibition of the Sunn pest α-amylase activity (saturation 70%

بررسددیهددای آلفونسددو ( )Alfonso, 1997نشددان داد کدده
پروتئینهای مهارکننده هتروتترامر استخراجی از گندم تواندایی
مهددار آلفددا -آمددیالز گوارشددی الروسددن چهددارم Spodoptora
 frugiperdaرا دارد در حالیکه مهارکنندههای مندومر و دایمدر
فعالیت مهارکنندگی کمتری نشدان دادندد .ایدن نتدایغ حاصدل
آزمایشات و آنالیزهای تیپهای مختلف بازدارنده خالص شدده و
تأثیر آن بر ایزوزایمهای آندزیم حشدره مدوردنظر بدا اسدتفاده از
 Native PAGEبوده است.
فعالیت آمیلولیتیکی عصاره روده میدانی سدنمعمدولیگنددم
روی سوبسترای نشاسته نشان داد ،که مقدار این آندزیم در روده
میانی قابل توجه میباشد .مهارکننده اسدتخراجی از رقدم اروندد
اثر مهارکنندگی قابل توجهی ( )%38روی فعالیت آمیلدولیتیکی
عصاره روده میانی داشدت .همچندین در اثدر کداربرد مهارکنندده
استخراجی از رقم بهرنگ مهدار قابدل توجده ( )%33دیدده شدد.
بیشترین فعالیت مهارکنندگی در محدوده دمایی  53-53درجه
سلسیوس بعدد از مددت زمدان  23دقیقده از اینکوبدات آندزیم–
بازدارنده مشاهده شدد .وجدود مکانیسدمهدای سدازگارکننده در

تولید بیش از یک ایزوآنزیم آمیالز در سایر حشرات ازجملده
Callosobruchus maculates F ،Sitophilus zeamais Most
و  Acanthoscelides obtectus Sayنیدز مشداهده شدده اسدت
(بیکر1983 ،؛ فرانکو و همکاران.)2005 ،
سیواکومار و همکاران ( ،)2006مهار شددن آمدیالز حشدرات
)،Sitophilus oryzae (L.) ،Plutella xylostella (L.
)،Achaea Janata (L.) ،Callosobruch chinesis (L.
) Spodoptera litura (Fو  Helicoverp armigeraرا توسددط
پددروتئینهددای مهارکننددده اسددتخراجی از سدده رقددم ،LMCO3
 FMCO11و  FMCO13از غالت داندهریدز را مدورد بررسدی قدرار
دادند باالترین مهارکننددگی  :2/22درصدد توسدط مهارکنندده
اسددتخراجی از  LMCO3روی آلفددا -آمددیالز Callosobruchus
 chinensisو کمترین مهارکننددگی نیدز  8/35درصدد از همدان
پروتئین مهارکننده در مقابل  Spodoptera lituraمشاهده شدد.
در سدایر حداالت مهارکننددگی بددین  13تدا  33درصدد نوسددان
داشت.
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بنابراین یک مهارکننده واحد نمیتواند در برابر همه گیاهخواران
استفاده شود و همچنین ممکن است توانایی یدک بازدارندده بده
دلیل تغییر در نسبت آنزیمهای گوارشی در روده میانی کداهش
یابد .بنابراین در مورد گیاهان تراریخت باژن کدکنندده بدیش از
یک مهارکننده پروتئینی میتوان نتایغ بهتری در دفداع از گیداه
در برابر حشرات گیاهخوار حاصل کرد دورا (.)Dorrah, 2004

حشرات باعث شده است که بازدارندههای گیداهی دارای اثدرات
متفاوتی بر حشرات مختلف باشند که این عامل خود تحت تأثیر
استرسی است که مهارکنندههای پروئتدازی در گیاهدان ،ایجداد
میکنند .البته انتظار میرود که این گونه مکانیسمها بیشدتر در
حشرات همهچیزخوار ،بهدلیل پاسخ بیشتری که بده بازدارندده-
های پروتئازی در گیاهان مختلف میدهند ،وجود داشته باشدد.

منابع:
جهت مطالعه منابع به صفحه  13-11متن انگلیسی مراجعه شود.
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