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تعیین ویژگیهای بیوشیمیایی آنزیمهای آلفا آمیالز و آلفا-بتا گلوکوزیداز گوارشی در
پروانه ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae) ،
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چکیده
در تحقیق حاضر ویژگیهای آنزیمی آلفا آمیالز و آلفا-بتا گلوکوزیداز سیستم گوارشی الروهاای پرواناه ابریشام
باف پاییزی Hyphantria cunea Druryجهت شناخت بهتر فیزیولوژی گوارشی آفت تعیین شد .میانگین فعالیت
ویژه آنزیمهای آلفا آمیالز ،آلفا و بتا گلوکوزیداز بهترتیب در لوله گوارش الروهای سن پنجم 0/12 ،9/1 ± 0/17
 3/6 ±و  6/8 ± 0/9میکرومول بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین بهدست آمد .آنزیم آلفا آمیالز در غده بزاقای و لولاه
گوارش الروهای سن پنجم در  pH 10و آنزیمهای آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش و همولنف بهترتیب در
pHهای  8 ،7 ،8و  8بیشترین فعالیت را داشتند .دمای بهینه برای فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در لوله گوارش و غادد
بزاقی بهترتیب برابر با  55و  45درجه سلسیوس و برای آنازیمهاای آلفاا و بتاا گلوکوزیاداز در لولاه گاوارش و
همولنف بهترتیب برابر با  45 ،45 ،35و  35درجه سلسیوس بود .بیشترین اثر بازدارندگی توسا یاو هاای  Na+و
( Co2+بهترتیب در غلظتهای  10و  20میلیموالر) روی فعالیت آنزیم آلفا آمیالز( Fe2+،غلظات  20میلایماوالر)
روی فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز و ( Mn2+غلظت  10میلیموالر) روی فعالیت آنزیم بتا گلوکوزیداز ایجاد شد.
یو ( Mn2+غلظتهای  10و  20میلایماوالر) روی فعالیات آنازیم آلفاا آمایالز و یاو هاای ( Ba2+غلظات 20
میلیموالر) و ( Mg2+غلظت  10میلیموالر) روی فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز بیشترین افزایش معنیدار را ایجاد
کردند .طبق نتایج زایموگرام ،آنزیم های آلفا آمیالز ،آلفاا و بتاا گلوکوزیاداز در لولاه گاوارش الرو سان پانجم
پروانه  H. Cuneaدارای دو ایزوفرم بودند .یافتههای حاصل میتواند در تحقیقات تکمیلی راجع باه اساتفاده از
مهارکنندههای آنزیمهای گوارشی در کنترل H. cuneaمورد استفاده قرار گیرد.


کلید واژهها ،Hyphantria cunea :آلفا آمیالز ،آلفا-بتا گلوکوزیداز ،بازدارندگی


سلولهایپوششیمعدهتبدی میکنند(.)Dadd, 1985


مقدمه
دراکثرحشرا وجودکربوهیدار هادرتولیدمواد

آنزی آلفا-آمیالز(-D-α- 4 , 1گلوکا گلوکانوهیدروالز

غذاییماوردنیاازبارایرشاد،تکاما ،بقااوتولیادمثا 

)E.C.3.2.1.1جااازوکربوهیااادازهاباااودهوشکساااتن

ضروریاست.ارز غذاییاینترکیباا باهآنازی هاای

پیوندهایگلوکوزیاددایلاینشاساتهوگلیکاون رابار

هیاادرولیزکنناادهایبسااتگیداردکااهکربوهیاادرا هااای

عهدهدارد(.)Mohamed, 2004اینآنزی دراغلا 

پیچیاادهرابااهسااایتارهایمونااومریوقابا جااذ باارای

گیاها ،جاانورا ،حشارا ومیکروارگانیسا هااوجاود
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تعیینویژگیهایبیوشیمیاییآنزی هایآلفا...

غالمزادهچیتگروهمکار :


داشتهونقشمهمیدرهض ومتابولیس کربوهیدرا ها

صنوبر،عرعر،نارو وگایال درارارحملاهآفاتماذکور

ایفامایکناد(.)Octavio et al., 2000آنازی آلفاا-

میشاوند(.)Rezaei et al., 2004
بهطورکام بیبرگ 

آمیالزازقسمتهایمختلفدساتگاهگاوار حشارا 

جمعیااتباااالیپروانااهابریشا بااایپاااییزیبااهویااژهدر

شام معده،غددبزاقیوهمولنفاساتخرا وویژگایهاای

سالهایاییرموج شدهتاتحقیقا جام تریدرراستای 

آ تعیاینشاد (  Ramzi and Zibaee, 2016؛ 

کنتارلآ انجاامگیارد(Ajamhasani et al., 2011؛

Saberi Riseh and Ghadamyari, 2012؛ 

.)Zibaee and Jalali Sendi, 2010باهدلیا تاأریر

.)Sharifi et al., 2011آلفااا-آماایالزاولااینباااردر

هارویسالمتمحیطزیستوموجودا 

نامطلو آفتکش

وویژگیهاای

سوسکTenebrio molitorاستخرا 

غیرهدیبهکارگیریرو هایک یطردرکنترلآفات

آنزیمیآ بررسیگردید(.)Applebaum, 1964عاالوه

موردتوجهقرارگرفتهاست.یکیازایانراههاامایتواناد

باارآلفاااآمیالزهااا،آلفاااوبتاااگلوکوزیاادازهانیاازدرهض ا 

استفادهازبازدارندههایآنزی هاایگوارشایحشارا در

کربوهیدرا هادرحشرا مه باودهودرهیادرولیزدیو

قال گیاها تراریختهباشد( .)Franco et al., 2002

الیگوسااکاریدهانقاشدارناد( Terra and Ferreira,

باتوجهبهاهمیتکربوهیدرازهادرهض غذاوآزادسازی

.)1994آلفاگلوکوزیاداز()EC 3.2.1.20هیادرولیز

مونوساکاریدهایضروریرشدحشرا ،هرگونهایاتاللدر

پیونادα- 4, 1گلوکوزیادیراازآریا گلوکوزیادها

فرایناادآنزیماایماایتواناادحشاارهراازدریافااتمنباا اناارنی

ماننااااددیساااااکاریدهایاااااالیگوساااااکاریدهاوبتااااا

کربوهیاادرا محاارومکنااد.تعاادادزیااادین ازگیاهااا و

گلوکوزیدهاهیدرولیزپیوندهایβ- 4, 1گلوکوزیادی

میکرو هاشناساییشدهاندکهوقتیبهگیاهاا منتقا شاوند

کاتالیزمیکنناد.ایانآنازی هاادر

بینمونوساکاریدهارا

محصوالتیبهوجودمایآیادکاهبارایحشارا گیااهیاوار

تجزیهدیوالیگوساکاریدهایحاصا ازهمایسالولزو

ساامیبااودهوباعااممقاومااتیاااحفا ااتگیاهااا درمقابا 

ساالولزوه ا چناایندربااره کاانشهااایبااینگیاهااا و

گیاهخوارمیشود( Gatehouse and Gatehouse,

حشرا 

حشرا نقشدارند( .)Terra and Ferreira, 1994

.)1998ازایاانروتولیاادگیاهااا تراریختااهحاااوین 

پرواناااهابریشا ا باااایپااااییزییااااسااافیداشاااجار 

بیا کنندهبازدارندههایکربوهیدرازمایتوانادباهعناوا 

(Hyphanteria cunea Dury )Lep.: Arctiidae

یکاایازرو هااایایماانجااایگزینترکیبااا شاایمیایی

ازمه تارینآفاا دریتاا مثمار،غیارمثمار،بوتاههااو

یطرناکدربرابرحشرا گیاهخوارمدنظرقارارگیارد.

علفهایهرزاسات.آفاتماذکوراولاینباارازاساتا 

دراینرو میتوا بابره زد فعالیتکربوهیدرازها

گیال درتابستا 1381گزار شدودرحالحاضردر

رشاادالرویرابااهتعویااقاندایتااهودرتکام ا حشااره

11شهرسااتا و285روسااتایایااناسااتا فعالیااتدارد.

ایتاللایجادکرد.برایمثالگیاهنخودتراریختهحااوی

پروانهابریش بایپاییزیبیشتریندامنهمیزبانیرادربین

ن بازدارندهآلفاآمیالزدربرابرسوساکهاایحبوباا 

حشرا داشتهبهطاوریکاهالروهااقادرناداز636گوناه

Bruchus pisorumوCallosobruchus chinensis

گیاهیتغذیهکنناد.الروهاایساناولپا ازیارو از

موفاقعما کارد(Ishimoto and Kitamura, 1989؛ 

تخ بهطوردستهجمعیشروعباهتغذیاهمایکنناد.سا



تقریباًهمگیباها پوساتانادازیکاردهوواردمراحا 

.)Shade et al., 1994عصارهپروتئینیتریتیکالهدرغلظت
17میکروگرمپروتئینتاا70درصادرویفعالیاتآنازی  


بعدیالرویمیشوند.یسار الروهاایسانینچهاارمو

آلفاآمیالزدرکارمغاوزهHelicoverpa armigera،

پنج بیشتربودهودراینسنینبهشک پراکندهازبرگها

اررمهارکنندگیداشت( Dastjerdi and Bandani,

تغذیهمیکنند.دریتانیازجملهتو ،افارایسایاه،سای ،

ویژگاایهااای

.)2012درایاانراسااتاشاانایتصااحی 

گالبی،لرگ،انجیر،انگور،زباا گنجشاک،توساکا،بیاد،

آناازی هااایگوارشاایدرحشاارا موردنیااازماایباشااد.

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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آنزی هایآلفااوبتااگلوکوزیادازدرسیسات گوارشای

رونشینازتهنشاینجادا

شدند.بعدازاینمرحله،محلول

حشرا مختلفتوسطبرییمحققیناساتخرا وماورد

شدهوبهعنوا منب آنزیمیاستفادهشد.ازتعداد10عدد


بررساایقاارارگرفت اهانااد(Ahsaei et al., 2013؛ 

الروبرایتهیههرنمونهاستفادهشد .

Gholamzadeh chitgar et al., 2013؛ Gholamzadeh

اندازهگیری فعالیت آنزیم هاای آلفاا-آمایالز و

chitgar et al., 2014؛Hassani et al., 2014؛

آلفا-بتا گلوکوزیداز
برایاندازهگیریفعالیتآنزی آلفا-آمایالزازرو 


گوارشیدردستگاهگوار پروانهابریشا باایپااییزی

)1955(Bernfeldاستفادهشد.محلولنشاساته1درصاد

تحقیقیصور نگرفتهاست.بناابرایندرتحقیاقحاضار

بهکاررفت50.میکرولیترسوبسترابه40
بهعنوا سوبسترا 


ویژگیهایآنزی هایآلفاآمیالزوآلفا-بتاگلوکوزیداز

میکرولیتربافراستا سادی -گلیساین-فسافا 50میلای

جهتشنایتبهترفیزیولونیگوارشیآفت،موردبررسای

مااوالرو10میکرولیتاارمحلااولرونشااینافاازودهشاادو

قرارگرفت .

واکنشدردمای35درجهسلسیو باهماد 30دقیقاه

.)Jahanjo et al., 2013تاکنو درموردکربوهیدرازهای

انجامگرفت.س



بااضافهکرد 100میکرولیترمعری
1

مواد و روشها

دینیتروسالیسیلیکاسید واکنشمتوقفومجموعاهباه


تهیه نمونه حشرات
دستهتخ پروانهH. cuneaتابساتا 1391
تعدادی 

مد 7دقیقهدرآ جاو قاراردادهشاد.بعادازسارد
نمونههادردمایاتاقبهمیزا مناس آ مقطرباه
شد  

ازرویدریتا چناردانشکدهکشاورزیدانشگاهگیال 

آ ها اضافهوجاذ ناوریدرطاولماو 540ناانومتر

جم آوریوجهتپرور بهآزمایشاگاهمنتقا شادند.

توساطدساتگاهMicroplate reader Stat Fax 3200

تغذیهوپرور الروهارویبارگهاایشاادا وتاازه

قرائااتشااد.طاایایاانآزمااایشفعالیااتآناازی درلولااه

دریتچناردرشارایطآزمایشاگاهیباادماای25 ± 2

گوار سنینمختلفالروی2-5وغددبزاقیالروسن

درجهسلسیو ورطوبت80-60درصاددرشارایطناوری

پنج اندازهگیریشد.میزا فعالیتآنازی باااساتفادهاز

16ساعتروشناییو8ساعتتاریکیانجامگرفت .

منحنیاستانداردمالتوزوبرحس میکرومولبردقیقهبر

تشریح حشره و آمادهسازی نمونه آنزیمی
بهدلی ریزونامناسا باود الروسانیاکجهات

میلیگرمپروتئینمحاسبهگردید .

فعالیااتآناازی هااایگلوکوزیاادازبااراسااا رو 

تشااری ،ازساانین2-5الرویباارایانجااامآزمااایشهااا

)1995(Silva and Terraبااانادکیتغییارا وباا

استفادهشد.برایجداکرد لولاهگاوار ابتاداالروهاا
روییخبیح شدندوبهکمکپن ،ساط شاکمی

استفادهازسوبستراهای pNαGبرایآلفا-گلوکوزیداز
2

و pNβGبرایبتا-گلوکوزیدازانادازهگیاریشاد10 .
3

الروهاشاکافتهشادتاادساتگاهگاوار باهطاورکاما 

میکرولیتاارازمحلااولرونشااینبااههمااراه45میکرولیتاار

آشکارشاود.محتویاا دساتگاهگاوار یاالیشادهو

سوبسترا(25میلایماوالر)و115میکرولیتارباافراساتا 

هایاضافیولولههایمال یگیازآ جداشد.لولاه


بافت

سدی -گلیسین-فسفا بهماد  35دقیقاهدردماای37

گوار تشری شادهدردماای-20درجاهسلسایو تاا

درجااهسلساایو نگهااداریشااد.سا

باااافاازود 600

زما انجامآزمایشنگهداریشد.برایتهیاهنموناه،هار

میکرولیتر 0/25(NaOHموالر) واکنشمتوقفوبعاد

عااددلولااهگااوار وغاادهبزاقاایبااهترتی ا در20و5

از5دقیقهجذ درطولمو 405ناانومترقرائاتشاد.

میکرولیتر آ مقطردرو  ریمحتوییاخباهکماک

فعالیتآنزی گلوکوزیدازبااستفادهازمنحنیاساتاندارد 

یکهموننایزردستیهموننایزوس

دردمای4درجه

سلسیو در14000× gبرایمد 15دقیقهسانتریفیون



)1- Dinitrosalycylic acid (DNS
2- p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
3- p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside

تعیینویژگیهایبیوشیمیاییآنزی هایآلفا...

غالمزادهچیتگروهمکار :
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پینیتروفنولمحاسبهگردید .


()2009بااااناادکیتغییااراسااتفادهشااد.باارایالکتروفااورز

اثر  pHو دما بر فعالیت آنزیمهای آلفا-آمیالز و

هایآلفاوبتاگلوکوزیداز،نمونههایباهدساتآماده 

آنزی 

آلفا -بتا گلوکوزیداز
باارایبررساایاراارpHرویفعالیااتآناازی pH،هااای

ازدستگاهگوار الروهایسنپنج بابافرنموناهمخلاو  
چاهااکهاااینلبارگااذاریشاادند.الکتروفااورز 

ودرو 

گلیسین-فسافا 

مختلف4-12بااستفادهازبافراستا سدی -

در100ولتودردمای4درجهسلسیو انجاامشاد.پا  

میلیموالرتهیهشدند.آزمایشرویالروهایسنپانج 
 50

ازاتمامالکتروفاورز،نلباهماد 10دقیقاهدرو  اروی

پروانااهابریشا بااایپاااییزیانجااامشااد.بعاادازتهیااهنمونااه
آنزیمی،سوبستراوبافراستا سادی -گلیساین-فسافا باه
آ افزودهشاد.درایانآزماایشهماهمراحا کاارمطاابق
رو اندازهگیریفعالیتآنزی کهقابالًشارددادهشاد
انجامگرفت.بدینترتی اسیدیتهبهینهفعالیتهرآنازی 
بهطورجداگانهتعیینگردید.دربررسیارردماا،فعالیات

آنزی دردماهایمختلاف15-75درجاهسلسایو درpH
بهینه(بهدستآمدهازآزمایشارر)pHرویالروهایسان
پنج موردآزمایشقرارگرفت.بعدازتهیهنموناهآنزیمای،
سوبستراوبافراستا سدی -گلیسین-فسفا بهآ افازوده
شااد.درایاانآزمااایشهمااهمراح ا کااارمطااابقرو 
توضی دادهشدهدربنداندازهگیریفعالیتآنزی انجاام
گرفت.بدینترتی دمایبهینهفعالیتهرآنزی باهطاور
جداگانهتعیینشد .
اثر مواد شیمیایی بر فعالیات آنازیمهاای آلفاا-
آمیالز و آلفا -بتا گلوکوزیداز
درایاانآزمااایشارریااو هااای ،CaCl2،MnCl2

،ZnCl2،CoCl2،FeCl2 ،MgCl2،KCl،BaCl2
Hg2Cl2و1EDTAبادوغلظت10و20میلایماوالر
رویفعالیتآنزی هایآلفا-آمیالزوآلفا-بتااگلوکوزیاداز
بررسیشدند.پ ازتهیهغلظتهایمشاخ ازترکیباا 
مذکور،نمونهآنزیمای،یاو وباافرباهماد 15دقیقاه
انکوبهشدند.س

سوبستراافزودهوبقیهمراح همانناد

رو کارتوضی دادهشدهدربندانادازهگیاریفعالیات
آنزی درمحیطبافریبااسیدیتهبهینهفعالیاتهارآنازی 
انجامشد .
زایموگرام آنزیمهای آلفا و بتا گلوکوزیداز
باارایانجااامایاانکااارازرو  Tokuda et al.

حاویسوبساترایایتصاصای  24-MUßGو 34-MuαG
3میلیموالردربافراستا سدی 0/1موالرباهترتیا بارای
آنزی هایبتاگلوکوزیدازوآلفاگلوکوزیدازدردمایاتااق
قراردادهشد.باقرارداد نلدردساتگاهنلداکبانادهای
اهرشدهدرزیرنورUVمشاهدهگردید .
اندازهگیری پاروتئین موجاود در نموناههاای
آنزیمی
اندازهگیریپروتئینبااساتفادهازرو Bradford

()1976انجامشادوازآلباومینسارمگااویباهعناوا 
استاندارداستفادهشد .
تجزیه و تحلیل آماری
کلیااهآزمااایشهااادر3تکاارارانجااامشااد.تجزیااهو
تحلی دادههادرقال طردکامالًتصادفیباااساتفادهاز
آزمو توکیدرسط 5درصدوبااساتفادهازنارمافازار
SASانجامگردید.رس نمودارهاومرت کرد دادهها
بااستفادهازنرمافزاراکس 2007صور گرفت .


نتایج و بحث
فعالیاات آناازیمهااای آلفااا-آماایالز و آلفااا-بتااا
گلوکوزیداز
نتایجنشا دادکهآنزی آلفا-آمیالزدرغاددبزاقایو
لولهگوار الروهایپرواناهابریشا باایپااییزیوجاود
داشتومیزا فعالیتآ درسنینمختلفالرویمتفاو 
طوریکاهبااافازایشسانالرویبار

بود(شک  .)A،1
به
میزا فعالیتاینآنزی افزودهوبیشترینمیزا فعالیاتآ 
درالروهایسن5مشااهدهشاد.ها چناینمیازا فعالیات
آنزی درغددبزاقینسبتبهلولهگوار بسیارکمتربوده



1- Ethylene diamine tetra acetic acid

2- 4-methylumbelliferyl-ß-D-glucopyranoside
3- 4-methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside

1397بهار،1شماره41جلد،)گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
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آنزی هادرالروهایسنپنج بیشترازساایرسانینالروی

.درصادباهدساتآماد5 وایتالیمعنایداریدرساط

 .)CوB،1 فعالیتداشتند(شک

بررسیفعالیتآنزی هایآلفااوبتااگلوکوزیادازدرلولاه
نشااا دادکااهایاان2-5گااوار ساانینمختلاافالروی
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Hemolymph

Larval instars
)B(  آلفا گلوکوزیداز،)A(  میانگین فعالیت ویژه (بر حسب میکرومول بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین) آنزیم آلفا آمیالز-1 شکل
Hyphanteria cunea  غدد بزاقی و همولنف الرو سن پنجم،) در لوله گوارش سنین مختلف الرویC( و بتا گلوکوزیداز
Figure 1. The specific activities (μmol min-1 mg-1 protein) of α-amylase (A), α -glucosidase (B) and βglucosidase (C) in gut, salivary gland and hemolymph of different larval instar of Hyphanteria cunea
Means followed by the different letters is differ significantly by Tukey’s test (P< 0.05)

تعیینویژگیهایبیوشیمیاییآنزی هایآلفا...

غالمزادهچیتگروهمکار :
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میااانگینفعالیااتویااژهآناازی آلفاااآماایالزدرلولااه
گوار الروهایسنپنج پرواناهابریشا باایپااییزی

حداکثرفعالیتآنزی آلفاآمیالزدرPH 9گزار شد
( .)Zibaee et al., 2008

بهدستآمد.
میلیگرمپروتئین 
9/1میکرومولبردقیقهبر 

pHبهینهفعالیاتآنازی آلفااگلوکوزیادازدرلولاه

درتشابه،میاانگینفعالیاتویاژهآنازی ماذکوردرلولاه

گوار وهمولنفالروهاایسانپانج پرواناهابریشا 

گوار الروسنآیرزنباوربرگخاواررزArge rosae،

بایپاییزیبهترتی برابربا8و7بهدستآمد(شک ،3

میکرومولبردقیقهبرمیلیگرمپروتئینگزار شده

9/4

.)Aطبقنتایج،فعالیت آنزی آلفاگلوکوزیادازدرلولاه

اسات(.)Gholamzadeh Chitgar et al., 2013

گوار در pH4کمتراز20درصدبودهکهبهتادریج

میااانگینفعالیااتویااژهآناازی آلفاااوبتاااگلوکوزیاادازدر

افزایشیافتتابهبیشترینمیازا یاوددرpH8رساید.

الروهایسنپنج پروانهابریش بایپاییزیبهترتی 3/6و

میزا فعالیتآنزی مذکوردرpH9-10کااهشیافتاهو

6/8میکرومولبردقیقهبرمیلیگرمپروتئینمحاسبهشد.این

،pHمیازا فعالیاتباهتادریج 
ازآ بهبعادبااافازایش 


نشا میدهدکهمقدارفعالیتویژهآنازی بتااگلوکوزیاداز

کاهشتاادرPH 11-12باهحاداق رسایدpH.بهیناه

نسبتبهآلفاگلوکوزیدازدربافتهایموردآزمایشبیشاتر

فعالیتآنزی بتاگلوکوزیدازدرلولهگوار وهمولنف

بود.براسا نتایجبهدستآمدهدرایانتحقیاقبااافازایش

الروهایسنپنج برابربا8بهدستآمد(شاک .)B،3

افزایشیافتهوبیشترینمیازا 

سنالرویمیزا فعالیتآنزی 

فعالیتبتاا-گلوکوزیادازدرلولاهگاوار درpH4باه

فعالیتدرالروهایسنپنج مشاهدهشد.ایانوضاعیت

pHهاای6-8
میزا  60درصدبود.اینآنازی درمحادوده 

رامیتوا بهمیازا تغذیاهوتحارکبیشاترایانمرحلاه

pHهاایبااالی8فعالیات
دارایحداکثرفعالیتباودهودر 

نسبتبهسنیندیگرمربو دانست.نتیجهمشابهیتوساط 

آ بهشد کااهشیافات.آنازی ماذکوردرهمولنافدر

)2014(Ghanbarnezhad et al.،)2013(Jahanjo et al.

طوریکهبیشاتراز80

دامنهبسیاروسیعیازpHفعالبود،به

و)2015(Ghanbarinezhad et al.گزار شدهاست .

pHهای6-10مشااهدهشاد.اسایدیته
درصدفعالیتآ بین 

اثر  pHروی فعالیت آنزیم های آلفاا-آمایالز و

یکی از یاوا دایلای بسایارمها  معاده اسات کاهروی

آلفا -بتا گلوکوزیداز

آنزی هاای گوارشای تأریرگاذارمایباشاد .آنازی هاادارای

طبقنتایج،آنزی آلفاآمیالزدردرهردو نمونهغده

میباشند که در آ حداکثر فعالیات
دامنهایازpHمطلو  


بزاقیولولهگوار الروهایسنپنج H. cuneaدر

را نشا داده و درpHبااالتروپاایینتارازآ فعالیاتشاا 

دامنهوسیعیازpHفعالیتداشت(شاک pH.)2بهیناه

کااهشماییاباد(.)Franco et al., 2002اسایدیته

فعالیتآنزی مذکوردرغدهبزاقیولولهگاوار برابار

میتواندرویپایداری آنزی و بهباودفعالیات بهیناه آ 


10بهدستآمد .

تأریرگاذار باشاد.اسایدیتهبهیناهبارایفعالیاتآنازی باا

  pHبهینهفعالیتآنزی آلفاآمیالزدرراستههاای

اسیدیتهمعدهحشرهدربرییگونههاه یاوانیداشاتهو

بال ولکدارا درمحدودهقلیااییگازار شادهاسات

تحتتأریرفاکتورهایینظیارغاذاpH،غاذاو جمعیات

( .) Valencia et al., 2000نتیجاهمشاابهیبارای

میکروارگانیس هایمعدهقراردارد(.)Dow, 1984در

فعالیااتآناازی مااذکوردرلولااهگااوار الروهااای 

تشابهبانتایجتحقیقحاضرpH،بهینهفعالیتآنزی هاای

پرواناااه(،Lasiocampa quercus)Sphingidae

آلفاوبتاگلوکوزیدازدرلولهگوار کارمسااقهیاوار

(Manduca sexta )Sphingidaeو()Noctuidae

برنجبرابر8گزار شد(.)Zibaee et al., 2008در

Lichnoptera felineباهدساتآمادهاسات( Dow,

لولهگوار الروپروانهبرگخوارتو pHبهینهفعالیت

.)1984درلولااهگااوار الروکاارمساااقهیااوارباارنج

آنزی هاایآلفااوبتااگلوکوزیادازباهترتیا 7/5و5/5



گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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باهدسااتآماد(.)Ghadamyari et al., 2010در

اثر دما روی فعالیت آنزیم هاای آلفاا-آمایالز و

آزمایشحاضار pHدرلولاهگاوار الروهاایپرواناه

آلفا -بتا گلوکوزیداز

ابریش بایپاییزیماننادساایربال ولکادارا قلیااییباود

دمایبهینهفعالیتآنزی آلفاآمیالزدرلولهگوار 

(.)Gholamzadeh Chitgar et al., 2014احتماال

وغددبزاقیالروهایسنپنج باهترتیا برابارباا55و 

میرودکهpHباالدرحشرا جهاتساازگاریآ هاا

45درجهسلسیو باهدساتآماد(شاک .)4درتشاابه،

برایتغذیهازگیاهاا دارایتااننباشاد( Chapman,

آنزی مذکوردرلولهگوار الروپروانهبرگخوارانجیر

pHهایپاییندرمعدهحشارا 
).زیراتاننهادر 

1998

در55درجااهسلساایو بیشااترینفعالیااترانشااا داد

بهپروتئین هاابانادشادهومیازا تجزیاهوهضا غاذارا

(.)Gholamzadeh Chitgar et al., 2014

کاهشمیدهند( .)Dow, 1984
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شکل  -2اثر  pHروی میانگین فعالیت نسبی آنزیم آلفا آمیالز در لوله گوارش و غدد بزاقی الرو سن پنجم Hyphanteria cunea
Figure 2. The effect of pH on the mean activity of α-amylase in gut and salivary gland of fifth larval
instar of Hyphanteria cunea
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شکل  -3اثر pHروی میانگین فعالیت نسبی آنزیم آلفا گلوکوزیداز ( )Aو بتا گلوکوزیداز ( )Bدر لوله گوارش و همولنف
الروهای سن پنجم Hyphanteria cunea
Figure 3. The effect of pH on the mean activities of α -glucosidase (A) and β-glucosidase (B) in gut
and hemolymph of fifth larval instar of Hyphanteria cunea

تعیینویژگیهایبیوشیمیاییآنزی هایآلفا...
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شکل  –4اثر دما روی فعالیت نسبی آنزیم آلفا آمیالز در لوله گوارش و غده بزاقی الرو سن پنجم Hyphanteria cunea
Figure 4. The effect of temperature on the relative activity of α-amylase in gut and salivary gland of
fifth larval instar of Hyphanteria cunea


دمایبهینهبرایبیشترینفعالیتآنزی آلفاگلوکوزیداز

جذ

انرنی زیاد توسطآنزی  ،از ه گسیختهشد 

درلولهگوار وهمولنفبهترتی برابرباا35و45درجاه

سایتما سهبعادیوکاهشفعالیتآنزی میشود.بهطاور

سلساایو بااهدسااتآمااد(شااک .)A،5فعالیااتآلفااا

مشابه،دمایبهینهبرایفعالیتآنزی بتاگلوکوزیدازدرلوله

گلوکوزیدازدرلولاهگاوار درمحادودهدماایی25-15

گوار سنقرمازپساتهLygaeus pandurus،برابارباا

درجهسلسیو باهمیازا  60-80درصادباودهوبعادازآ 

45درجهسلسیو گزار شد( .)Hassani et al., 2014

فعالیتآنازی افازایشیافتاهوباهبیشاترینحادیاوددر35

آنزی هایآلفاوبتاگلوکوزیدازدراکثرحشرا در

درجهسلسیو رسید.فعالیتآنزی مذکوردرلولهگوار 

محدودهدمایی 20تا 50درجهسلسایو فعالیاتدارناد

دردماهااایباااالترازدمااای45درجااهسلساایو کاااهش

(.)Huber and Mathison, 1976دمااایبهینااه

ناگهانیداشاتهودردماای75درجاهسلسایو باهحاداق 

آنزی گلوکوزیدازدرلولهگاوار وغاددبزاقایکارم

رسید.آنزی آلفاگلوکوزیدازدرهمولنافدردامناهدماایی

سااقهیاواربارنج()Zibaee et al., 2008ودرلولاه

کمترینسبتبهلولهگوار فعالیتداشت .

گوار پروانهبرگخوارتو ( Ghadamyari et al.,

آناازی بتاااگلوکوزیاادازدرلولااهگااوار وهمولنااف

)2010برابربا45درجهسلسیو گازار شادهکاهباا

بهترتی در45و35درجهسلسیو بیشاترینفعالیاتیاود

نتایجآزمایشحاضرمطابقتدارد .

راداشاات(شااک .)B،5فعالیااتآناازی مااذکوردرلولااه

اثر مواد شیمیایی روی فعالیت آنزیمهای آلفاا-

گااوار درمحاادودهدمااایی15-35درجااهسلساایو بااه

آمیالز و آلفا -بتا گلوکوزیداز
بریاایازیااو هاااافاازایشوبریاایدیگاارکاااهش

بیشترینمیزا یودرسید.بعادازآ فعالیاتآنازی ماذکور

معنیداریدرفعالیاتآنازی آلفااآمایالزایجاادکردناد

تاادریجافاازایشیافتااهودردمااای45درجااهسلساایو بااه

2+

2+

+

2+

2+

کاااهشناگهااانییافتااهودردمااای75درجااهسلساایو بااه

(جدول.)1یو هاای Mn ،Fe ،K ،Baو

حداق رسید.دمایزیادباعمتغییرا درترکیاا سااه

میلیموالرفعالیتآلفااآمایالز
درهردوغلظت10و 20

ماایدهااد .
بعااادیآنااازی شاادهوفعالیتآ راکاهش 

رانسبتبهشاهدبهطورمعنیداریافزایشدادند.ازایان


طبقمطالعا )2002(Boyd et al.افااازایشدماااادر

میا یو Mn2+بیشتریناررافزایشیرارویفعالیتآلفا

محاااایطواکااانشآنزیمیباعمافزایشانرنیسینتیکی

آماایالزایجااادکاارد.بیشااتریناراارکاهشاایرویفعالیاات

کنشدهندهها(سوبستراوآنزی )میگاردد.درنتیجااهباعم
وا 

+

2+

Mg

آنزی مذکورتوسطیو های Naو Coبهترتی در
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کاهشیرارویفعالیتآنزی هایآلفاوبتاگلوکوزیداز
2+

غلظاات20میلاایمااوالرفعالیااتآلفااا-آماایالزرابااهطااور

ایجادکردند.یو های Baدرغلظت20میلیماوالرو

معنیداریکاهشداد.دربررسیارریو هارویفعالیت

Mg2+درغلظت10میلیموالربیشترینافزایشمعنیداررا

آلفاآمیالزدرلولهگوار الروزنبوربرگخواررزمشابه

رویفعالیتآنزی آلفااگلوکوزیادازداشاتندEDTA.

تحقیقحاضرMg2+وEDTAبهترتی ارارافزایشایو

درغلظت20میلیماوالرفعالیاتآلفااگلاوکوزیادازرا

کاهشاایداشااتهولاایباارعک ا Na+فعالیااتآناازی را

نسبتبهشاهدکاهشدادولیدرغلظت10میلایماوالر

افاازایشدادهویااو K+نیاازارااریرویآ نداشاات

رویفعالیتآلفاگلوکوزیدازودرهاردوغلظاتروی

(.)Gholamzadeh Chitgar et al., 2013یاو هاای

فعالیتبتاگلوکوزیادازارارمعنایدارینسابتباهشااهد

Fe2+،K+و Mg2+اراارافزایشاایرویفعالیااتآناازی 

نداشت .

آلفاآمیالزدرلولاهگاوار کارمسابزبرگخاوارایجااد

CaCl2درغلظت40میلیموالرفعالیتبتاگلوکوزیاداز

کردنددرحالیکهMn2+باعمکااهشفعالیاتآنازی 


راکاهشوفعالیتآلفاگلوکوزیدازرادرلولهگاوار 

شااد(.)Asadi et al., 2010درآزمایشاایدیگاار،

الروپروانهبرگخوارتو افزایشدادهاسات.ها چناین

یااو هااایMg2+،K+،Na+وEDTAرویآنااازی 

باااافاازایشغلظااتEDTAفعالیااتآلفاااگلوکوزیااداز

آلفاآمیالزبازدارندهباودهدرحاالیکاهیاو Ca2+ارار

افاازایشولاایفعالیااتبتاااگلوکوزیاادازکاااهشیافاات

افزایشیرویفعالیاتآنازی داشات( Zibaee et al.,

( .)Ghadamyari et al., 2010

 .)2008

فعالیت آنزیمهای آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-بتا

یو هایFe2+،Hg+وMn2+درهردوغلظت10

گلوکوزیداز روی ژل

میلیموالرفعالیتآنزی هایآلفاوبتا-گلوکوزیداز
و 20

طبقنتایجحاص ازآنالیززایموگرام،دوایزوفارماز

رانسبتبهشاهدبهطورمعنیداریکاهشدادند(جدول


هریکازآنزی هایآلفاآمیالز،آلفاوبتاگلوکوزیاداز

.)2دراینمیا یاو Fe2+درغلظات20میلایماوالرو

درلولهگوار الروسنپنج پروانهابریش بایپاییزی

Mn2+درغلظت10میلیماوالرباهترتیا بیشاترینارار

نمایا شد(شک .)6مشابهایاننتاایجتعاداد2ایزوفارماز 
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شکل  -5اثر دما روی فعالیت نسبی آنزیم آلفا گلوکوزیداز ( )Aو بتا گلوکوزیداز ( )Bدر لوله گوارش و همولنف الروهای
سن پنجم Hyphanteria cunea
Figure 5. The effect of temperature on the relative activities of α -glucosidase (A) and β-glucosidase
(B) in gut and hemolymph of fifth larval instar of Hyphanteria cunea
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Hyphanteria cunea  اثر ترکیبات شیمیایی روی میانگین فعالیت نسبی آنزیم آلفا آمیالز در لوله گوارش الروهای سن پنجم-1 جدول
Table 1. The effect of chemical compounds on α-amylase relative activity in gut of fifth larval instar
of Hyphanteria cunea
Concentration
α-amylase
Concentration
α-amylase
Compounds
Compounds
(m molar)
activity (%)
(m molar)
activity (%)
100
10
105.87 ± 1.72*
Control
EDTA
100
20
71.22 ± 1.35*
FeCl2

10
20

128.07 ± 1.35*
150.7 ± 2.11*

NaCl

10
20

56.84 ± 0.44*
128.50 ± 1.13*

CoCl2

10
20

158.24 ± 1.47*
50.19 ± 1.23*

CaCl2

10
20

113.33 ± 1.21*
103.85 ± 3.2

MnCl2

10
20

184.56 ± 0.79*
210.17 ± 0.98*

KCl

10
20

92.28 ± 1.56*
121.45 ± 1.84*

ZnCl2

10
20

143.15 ± 0.94*
185.96 ± 3.1*

BaCl2

10
20

112.05 ± 0.72*
135.78 ± 1.63*

Hg2Cl2

10
20

63.15 ± 1.41*
92.28 ± 2.25*

MgCl2

10
20

96.84 ± 2.54
122.45 ± 0.89*

* Shows significant difference with the control p<0.05 (Tukey test).


 اثر ترکیبات شیمیایی روی میانگین فعالیت نسبی آنزیمهای آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش الروهای سن پنجم-2 جدول
Hyphanteria cunea
Table 2. The effect of chemical compounds on α and β-glucosidase relative activities in gut of fifth
larval instar of Hyphanteria cunea
β-glucosidase activity (%)
Compounds
Concentration (m molar)
α-glucosidase activity (%)
Control

-

100
100

100
100

FeCl2

10
20

80.5 ± 0.86*
53.02 ± 0.62*

74.3 ± 0.47*
50.5 ± 0.5*

CoCl2

10
20

98.4 ± 0.54
84.8 ± 1.1 *

98.2 ± 0.81
83.3 ± 1.21

MnCl2

10
20

64.6 ± 0.5 *
60.5 ± 0.58*

26.95 ± 0.62*
32.37 ± 0.66*

ZnCl2

10
20

104.8 ± 0.62*
99.3 ± 0.88

109.5 ± 0.93
101.9 ± 0.62

Hg2Cl2

10
20

63.15 ± 1.41*
92.28 ± 2.25*

107.8 ± 0.58
106.2 ± 0.71

EDTA

10
20

97.5 ± 1.16
89.3 ± 0.42*

104.3 ± 0.74
102.7 ± 0.91

HgCl

10
20

66.6 ± 0.81*
87.4 ± 0.51*

60.07 ± 0.31*
76.27 ± 0.89*

CaCl2

10
20

93.6 ± 1.36
103.85 ± 3.2

108.6 ± 0.63
83.93 ± 0.38*

KCl

10
20

104.2 ± 0.94
102.8 ± 0.74

102.0 ± 1.02
106.06 ± 0.42

BaCl2

10
20

104.07 ± 0.41
113.2 ± 0.49*

104.04 ± 0.65
118.7 ± 0.73

MgCl2

10
20

125.8 ± 0.22*
87.7 ± 0.78 *

110.1 ± 0.56
86.58 ± 0.29*

* Shows significant difference with the control p<0.05 (Tukey test).
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شکل  –6زایموگرام آنزیمهای آلفا آمیالز ( ،)Aآلفا گلوکوزیداز ( )Bو بتا گلوکوزیداز ( )Cدر لوله گوارش الروهای سن پنجم
Hyphanteria cunea
Figure 6. Zymogram of α- amylase (A), α-glucosidase (B) and β-glucosidase (C) in gut of fifth larval
)instar of Hyphanteria cunea (1 and 2 show the numbers of bands


آنااازی آلفااااآمااایالزدرلولاااهگاااوار الروشا ا پاااره

شیوههایایمندرحالگستر است.بهدلی نقاشحیااتی

Anagasta kuhniellaگازار شاد(.)Baker, 1989

آناازی هااایگوارشاایدرتغذیااهحشاارا ،ایاانآناازی هااا

چنانچهمشاهدهمایشاودبانادهایمرباو باهآنازی بتاا

میتوانندموردهدیقرارگیرناد.مهارکننادههاایپروتئینای

گلوکوزیاادازروینلقااویتاارازباناادهایآناازی آلفااا

دارایمنشأگیاهیبامدایلهدرفعالیتآنزی هایگوارشای،

گلوکوزیدازاست.اینمطل تأییدکنندهنتایجحاص از

بهسوءتغذیهدرحشرا منجرمیشاوند.بناابراینشناساایی

اندازهگیریفعالیتویژهآنزیمیمیباشد.آنزی هایآلفا

یصوصیا بیوشیمیاییآنزی هایدیی درگوار حشرا 

وبتاگلوکوزیدازدرلولهگاوار الروزنباوربرگخاوار

جهتدستیابیبهاینرو کنترل،ضروریبهنظرمیرساد.

رزداراییااکایزوفاارمودرلولااهگااوار الروپروانااه

طبااقنتااایج،آناازی هااایگوارشاایآلفاااآماایالز،آلفاااوبتااا

برگخااوارانجیااربااهترتی ا دارای3و2ایزوفاارمبودنااد 

گلوکوزیدازدرلولهگوار الروهاایپرواناهH. cunea

(.)Gholamzadeh Chitgar et al., 2013; 2014

وجوددارند.یافتههایحاص میتوانددرتحقیقا تکمیلای

ه چنینتعداد2و1ایزوفرمبهترتیا بارایآنازی هاای

راج بهاستفادهازمهارکنندههاایآنزیمایدرکنتارلآفات

آلفاوبتاگلوکوزیادازدرلولاهگاوار الروکارمسابز

مذکورمورداستفادهقرارگیرد .

برگخواربرنجگزار شد( .)Asadi et al., 2012
باتوجهبهاهمیتاساتفادهازرو هاایغیرشایمیاییدر
کنتاارلآفااا کشاااورزیدرراسااتایحفاااوحمایااتاز
محیطزیستوموجاودا غیرهادی،تاال بارایتکاما  



سپاسگزاری
بدینوسیلهازمعاوناتپژوهشایوفنااوریدانشاگاه 
گذاریمیشود .

گیال بهدلی حمایتمالیس ا 
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Abstract
Background and Objectives
Amylases and glucosidases are the major enzymes for carbohydrate digestion in herbivorous insects.
Any interruption in enzymatic carbohydrate digestion and blocking of carbohydrases by inhibitors can
deprive insect from utilizing the sources of carbohydrate energy efficiently. It can reduce insects’
survival and reproduction and retard their growth. The control strategies interfering with carbohydrate
digestion are known to have been proposed as a practical and safe method for control of herbivorous
pests. Therefore, in this research, enzymatic properties of α-amylase and α-/β-glucosidases from
digestive system of larvae of the fall web worm, Hyphantria cunea Drury were determined in order to
better understand the nutritional physiology of the pest.

Materials and Methods

The α-amylase activity was determined with 1% (w/v) starch as substrate. Absorbance of product
was measured at 540 nm with a Microplate Reader Model Stat Fax® 3200. The activities of
α-/β-glucosidases were measured with pNαG (p-nitrophenyl-α-D-galactopyranoside) and pNβG
(p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside) as substrates, respectively. P-nitrophenol absorbance was
measured at 405 nm. To obtain the optimal pH and temperature for the enzyme activity, various
pH 4.0 to 12.0 and different temperatures ranging from 15 to 75ºC were examined. The enzymes
activity was assayed in the presence of chemicals including EDTA, Hg2Cl2, ZnCl2, CoCl2, FeCl2,
MgCl2, KCl, BaCl2, CaCl2 and MnCl2 at two concentrations of 10 and 20 mM. Electrophoresis
was performed and the realized bands in the native gel were observed.

Results

The mean specific activities of α-amylase and α-/β-glucosidases in gut of fifth larval instar were
obtained as 9.1, 3.6 and 6.8 μmol/min/mg protein, respectively. Maximum activity of α-amylase in
salivary gland and gut of fifth instar larvae was at pH 10.0 and α/β-glucosidases in gut and
hemolymph was at pH of 8, 7, 8 and 8, respectively. The optimal temperature of α-amylase in gut and
salivary gland was at 55 and 45°C. The values for α and β-glucosidases in gut and hemolymph were
35, 45, 45 and 35°C, respectively. The highest inhibition effect of enzyme activity was caused by Na+
and Co2+ ions (at concentrations of 10 and 20 mM, respectively) on α-amylase activity, Fe2+
(concentration of 20 mM) on α-glucosidases activity and Mn2+ (concentration of 10 mM) on βglucosidases activity. Mn2+ (at concentrations of 10 and 20 mM), Ba2+ (at concentration of 20 mM)
and Mg2+ (at concentration of 10 mM) significantly increased the activity of α-amylase, α–glucosidase
and β–glucosidase, respectively. The zymogram pattern showed the presence of 2 bands for αamylase and α-/β-glucosidases in gut of fifth instar larvae of H. cunea.

Discussion

According to the results, α-amylase, α and β glucosidases are present in gut of larvae of H. cunea.
These findings can be used in future research about using digestive enzymes inhibitors for
management of H. cunea.
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