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   تأثیر مهار کننده گیاهی و شیمیایی بر فعالیت سرین پروتئازها

  Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)  
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  چکیده
( تأثیر سویا . آفت جدي محصوالت مختلف کشاورزي در ایران و بسیاري نقاط جهان است   Helicoverpa armigeraکرم غوزه پنبه 

 )25±1دماي ( در شرایط آزمایشگاهی  H. armigeraروي مهار کننده هاي گیاهی و شیمیایی بر فعالیت سرین پروتئازها ) رقم ویلیامز 
نتایج نشان داد که بیشترین . تعیین شد) ساعت تاریکی  8ی و ساعت روشنای 16درصد دوره نوري  65±5درجه سلسیوس ، رطوبت نسبی 

درصد  21(  STIولی درصد مهار آنزیمی در غذاي مصنوعی حاوي . بود) درصد  SBBI  )35درصد مهار آنزیمی در غذاي مصنوعی حاوي 
  . نداشت ) درصد  19(که اختالف معنی داري با غذاي مصنوعی فاقد مهار کننده ) بود 

  
  )رقم ویلیامز( کرم غوزه پنبه ، مهار کننده گیاهی و شیمیایی ، فعالیت سرین پروتئاز ، سویا :  کلیديکلمات   

  
  مقدمه

در ایران  و) 5(این آفت در آسیا، آفریقا، استرالیا . کرم غوزه پنبه آفتی با دامنه میزبانی بسیار وسیع بوده و داراي پراکنش جهانی می باشد
   .نیز در بیشتر نقاط انتشار دارد

اندوپپتیدازها که . پروتئازها عمده ترین آنزیم هاي گوارشی هستند که خود به دو گروه اندوپتپیدازها و اگزوپتپیدازها تقسیم می شوند 
  (4)اسیدهاي آمینه را از وسط یک زنجیره پلی پپتیدي جدا می کنند شامل دو گروه می شوند 

در زمینه تأثیر مهار کننده گیاهی و  )2(وجه به مطالب ذکر شده در باال و با عنایت به اینکه تا کنون پژوهشهاي اندکی توسط لذا با ت
، مطالعه در این زمینه امري ضروري و الزم در جهت شناخت ارقام مقاوم وبرنامه  کرم غوزه پنبهشیمیایی بر فعالیت سرین پروتئازها 

   .آفات  است راهبردي مدیریت تلفیقی
  

  مواد و روش ها  
  جمع آوري نمونه 

  .و تحقیقات انتقال یافتنمونه هاي از حشرات نر وماده از دانشگاه تربیت مدرس جمع آوري ، وبه آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه علوم 
 جمع آوري بذر

 .تهیه گردیداز مؤسسه تحقیقات اصالح بذر و نهال کشور واقع در کرج ) رقم ویلیامز( بذر سویا 
  کرم غوزه پنبه  پرورش آزمایشگاهی 

به منظور پرورش انبوه کرم غوزه پنبه در آزمایشگاه، توري هاي تخم به داخل ژرمیناتور منتقل شدند و پس از تفریخ الروها به روي رژیم 
درجه سلسیوس، رطوبت  25±1ي ظروف پرورش الروها در ژرمیناتور با دما. غذاي مصنوعی حاوي پودر لوبیا چشم بلبلی منتقل شدند

  )1(. ساعت تاریکی نگه داري شدند 8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره روشنایی  65±5نسبی 
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   هیه عصاره آنزیمی از روده میانی دستگاه گوارش کرم غوزه پنبهت

، روي یخ H. armigeraساعته  24پس از تغذیه دو نسل از الروهاي آفت روي رژیم غذایی مصنوعی ، الروهاي سن سوم و چهارم و پنجم 
روده میانی با استفاده از یک هموژنایزر روي یخ همگن شده و . در زیر استریومیکروسکوپ در آب مقطر سرد تشریح شد س شده وحبی

  (2)                 .دقیقه سانتریفیوژ شدند 10به مدت  16000 (g×)درجه سلسیوس در سرعت  4هاي همگن حاصل در دماي مخلوط
  تأثیر مهار کننده هاي گیاهی و شیمیایی بر فعالیت سرین پروتئازها

تریپسین ، ) میلی موالر 1غلظت نهایی در phenyl-methyl fluoride  (PMSF ، )( اثر مهار کننده هاي  ویژه عمومی سرین پروتئازها 
کیموتریپسین سرین پروتئاز ، )  میلی موالر 0.5با غلظت نهایی ( ، Na-p-tosyl-L-lysine chloromethyl) (TLCK )ketoneسرین پروتئاز

)chymostatin ، (، تریپسین سرین پروتئاز )میلی موالر  05/0با غلظت نهاییSTI  و تریپسین و ) میلی موالر 002/0هر کدام با غلظت نهایی
مصنوعی حاوي مهار کننده هاي  بعد از تغذیه حشرات از غذاي) میلی موالر002/0با غلظت نهایی ، SBBI(  کیموتریپسین سرین پروتئاز

  . بررسی شد H. armigera بر فعالیت هیدورلیتیک سرین پروتئازهاي موجود در عصاره روده میانی الرو، SBBI و STI گیاهی
  

  نتایج
مهار آنزیمی در غذاي  ولی درصد. بود ) درصد  SBBI )35 حاوي نتایج نشان داد که بیشترین درصد مهار آنزیمی در غذاي مصنوعی

  .نداشت) درصد  19( اختالف معنی داري با غذاي مصنوعی فاقد مهار کننده ) درصد  STI )21 مصنوهی حاوي
  

  بحث
سرین  آنزیم هاي) Hyperproduction(  نشان دهنده القاء تولید بیشتر SBBI غذاي مصنوعی حاويدرصدي در  35بنابراین مهار آنزیمی  

فعالیت مهار PMSFسرین پروتئازها  نظیر  مهار کننده هاي مصنوعی. پروتئاز توسط این مهار کننده ها در روده میانی حشره می باشد
  ).3( پروتئینی گیاهی داردنسبت به مهار کننده هاي ) درصد 40حدود ( کنندگی کمتري 
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