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 Plagiodera versicolora (Laicharting)حشرات کامل  روده میانی هاي گوارشی در گلوکوزیدازهاي  برخی ویژگی

(Coleoptera: Chrysomelidae)  
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  چکیده
الرو و حشره . از مهمترین آفات برگخوار درختان بید است Plagiodera versicolora  (Laicharting)گخوار بیدرسوسک ب      

هاي گوارشی در  گلوکوزیداز که از جمله مهمترین کربوهیدراز-آلفا و بتا فعالیت. کنند آفت از برگ درختان بید تغذیه می این لکام
-فعالیت آنزیم آلفا بیشترین تأثیر بازدارندگی را بر +K  یون موالر میلی 5غلظت  .میانی هستند، مورد بررسی قرار گرفت روده

آنزیم  فعالیت. مشاهده شد +Ca2یون  موالر میلی 5  غلطتدر حضور  نزیمرین میزان فعالیت این آدرحالیکه بیشت. داشتگلوکوزیداز 
بیشترین  +Mn2  موالر یون میلی 3غلظت افزایش پیدا کرد و در حضور   +Kیون  موالر میلی 3غلظت  گلوکوزیداز نیز در حضور-تاب

   .کاهش فعالیت را نشان دادمیزان 
 

  گلوکوزیداز- گلوکوزیداز، بتا-آلفاسوسک برگخوار بید، ، Plagiodera versicolora :کلیدي هاي هواژ
  

  مقدمه
یکی از مهمترین آفات  Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae) سوسک     

 نالرو و حشره کامل ای .)11، 1( اشدبمتعددي از درختان بید، سپیدار، توس و فندق در سرتاسر دنیا می هايزاي گونه خسارت
. کنند هایی را در برگ ایجاد می داده و سوراخ هاي جوان را ترجیح بالغ برگحشرات  ).6( کنند می آفت از برگ درختان بید تغدیه

هاي  اي آنزیمه هاي مربوط به مهار کننده انتقال ژن .)4، 3( کنند اي مسن تغذیه میه ها به مقدار بیشتري از برگ درحالیکه الرو
هاي  صوالت به وسیله پروتئینمح ژنتیکی هاي جدید کنترل آفات است که به منظور اصالح گوارشی به گیاهان یکی از روش

ي  تراریخته ان، اولین مرحله در تولید گیاهآفت ها در معده میانی حشرات بررسی بیوشیمیایی این آنزیم. گیرد کش صورت می حشره
-1,4هاي  عمل هیدرولیز پیوند (EC 3.2.1.20) گلوکوزیداز- آلفا ).9، 8(باشد  هاي گوارشی می آنزیم رکنندههاي مها داراي پروتئین

-glucosidase داران، گیاهان و حشرات هاي مختلف، پستان در میکروارگانیسماي  این آنزیم به طور گسترده. کند کاتالیز می را
-بتا. )13، 2( شده استگزارش از حشرات  يبسیارگاه گوارش و غدد بزاقی تدس از همچنین این آنزیم .)12، 7، 5(وجود دارد 

 -هاي بین گیاه کنش سلولز و همچنین در برهم ها، همی هاي حاصل از کربوهیدرات گلوکوزیداز هم در تجزیه دي و الیگو ساکارید
  .)8(حشره نقش دارد 

  
  ها مواد و روش

دانشگاه  یطموجود در مح Salix aegyptica L. (Salicaceae) ان بیدمشکاز روي درخت P. versicolora حشرات کامل     
 ± C2˚اتاقک رشد با دماي پرورش آفت در  .گیالن جمع آوري شد و سپس به شرایط آزمایشگاه جهت پرورش آفت منتقل گردید

 ه عصاره ه منظور تهیب .ساعت تاریکی صورت گرفت 8ساعت روشنایی و  16ي نوري درصد و دوره 70 ± 10، رطوبت نسبی22
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-با استفاده از هموژنایزر دستی همگن شده و به صورت جداگانه به لوله پس از جداسازي از بدن حشرات کامل گوارش هلول ،آنزیمی

 .درجه سلسیوس سانتریفیوژ شد 4دقیقه در دماي  15دور در دقیقه به مدت  13000منتقل و در  لیتري سانتریفیوژمیلی 5/1هاي 
-گلوکوزیداز و بتا-هاي آلفا آنزیم واکنشتعیین فعالیت . حاصل به عنوان عصاره آنزیمی جدا شد محلول رونشین در نهایت

-pnitrophenyl- α-D سوبستراي اختصاصیبا استفاده از  با اندکی تغییر) Ferreira & Terra )2003گلوکوزیداز بر اساس روش 
glucopyranoside (pNαG) )10 موالر میلی (گلوکوزیداز و-فابراي آل pnitrophenyl- β-D-glucopyranoside (pNβG) )10 

، 5/0هاي  در غلظت +Zn2و  +Mg2+ ،Mn2+ ،Ca2+ ،Na+ ،K مختلف شامل هاي اثر یون .انجام شد گلوکوزیداز- بتابراي  )موالر میلی
هاي مورد  لیتر از غلظت میکرو 10ر به میزان بدین منظو. بررسی گردید 7بهینه  pHها در بافر با  موالر بر فعالیت آنزیم میلی 5و  3

کلیه میانگین . ها نیز یک کنترل در سه تکرار انتخاب شد براي تمامی یون. هاي مذکور به مخلوط واکنش اضافه گردید نظر از یون
  .رفتندمورد مقایسه قرار گ SAS Ver. 9نرم افزار  توسط درصد 5با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال ها  داده

  
  نتایج و بحث

گرم پروتئین  واحد بر میلی 33/57و  56/8میانی حشرات بالغ به ترتیب  رودهگلوکوزیداز در - گلوکوزیداز و بتا-فعالیت آلفا      
 :Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleopteraهاي گوارشی وي آنزیمبر ر اتی کهمطالع .)1شکل( بدست آمد

(Curculionidae ها بوده است گاالکتوزیداز در افراد ماده بیشتر از الرو - فعالیت اختصاصی آلفا و بتاکه  جام گرفت، نشان دادان. 
 .)10( هاي سن آخر بوده است برابر بیشتر از الرو 41/5ماده در افراد  وکوزیدازگل-فعالیت اختصاصی آلفا همچنین نشان دادند که 

گلوکوزیداز تحت - آلفا فعالیت. گلوکوزیداز داشت - ثیر بازدارندگی را بر فعالیت آنزیم آلفابیشترین تأ +Kموالر یون  میلی 5غلظت 
بیشترین تأثیر مثبت بر . داري افزایش پیدا کرد بطور معنی +Mg2موالر  میلی 3و  5/0هاي  و غلظت +Mn2موالر  میلی 5تأثیر غلظت 

موالر به طور معنی داري سبب  میلی 3در غلظت  K+. شدمشاهده  +Ca2موالر  میلی 5گلوکوزیداز در غلظت  -افزایش فعالیت آلفا
بطور معنی داري سبب کاهش فعالیت این آنزیم شد  +Mn2موالر  میلی 3همچنین غلظت . گلوکوزیداز شد - افزایش فعالیت آنزیم بتا

، نشان گرفتانجام  Xanthogaleruca luteola (Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae)مطالعاتی که بر روي  ).1جدول (
  .)14( شدندگلوکوزیداز  -و بتافعالیت آلفا موجب کاھش   +Mg2 و +Ca2هاي  یونداد که 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



 

٣ 
 

  
 .P. versicoloraگلوکوزیداز در حشرات کامل  -هاي مختلف بر فعالیت آلفا و بتا تأثیر یون .1جدول 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . (P≤0.05)میانگین هاي داراي حروف مختلف تفاوت هاي آماري را با استفاده از آزمون توکی نشان می دهند*
  

  گیري نتیجه
 نظر هاي گوارشی حشره مورداي حشره آفت با مطالعه آنزیمتولید گیاهان مقاوم به آفات، نیازمند بررسی کارایی تغذیه که از آنجائی

بر مبناي  حشرات آفت هاي گوارشی د، لذا شناخت آنزیمباش هاي گوارشی مناسب از گیاهان میهاي آنزیمو شناسایی بازدارنده
  .هاي اختصاصی اهمیت زیادي دارد بازدارنده

  
  
  
  

  ترکیبات  )موالر میلی(غلظت   گلوکوزیداز -بتا) (%فعالیت نسبی   گلوکوزیداز -آلفا(%) فعالیت نسبی 

١٠٠b ١٠٠a کنترل Mn 
۴٩/١٣١ ab ٧١/٨٥ b 5/0  

٠۶/٩۶ b ٤١/٣٢ c 3 
٧٢/١۵۴ a ٤٢/١٢١ a 5  

١٠٠b ١٠٠a کنترل Mg 
٩٦/١٥١ a ٧۶/٣٠ b 5/0   

a٢٢/١٨۶  ٧٢/٢۴ b 3  
٣٠/١۴٣ ab ۶٣/١٢ b 5  

١٠٠b ١٠٠a کنترل Ca 
٩٢/۵١۶ ab ٠٣/۶٧ ab 5/0   
٩٣/٣٠٣ ab ١٣/١١٨ a 3  
٧۶/۶٣٩ a ٣٩/۵۴ b 5  

١٠٠ab ١٠٠a کنترل Na 
۴۴/٢۵٩ a ٩٧/١٧١ a 5/0   

٢٨/٨٢ b ٣۴/١۵٩ a 3  
٢١/۴٩ b ١٨/١١٣ b 5  

١٠٠a ١٠٠a کنترل K 
۶۶/۶۶ b ٣٦/٨٧ b 5/0   
١٧/٨٨ b ١/١۴٠ a 3  
۵۵/٣٣۶ a ٧۴/٢ c 5  

١٠٠a ١٠٠a کنترل Zn 
٨٣/۵۴ ab ۴١/٣٢ b 5/0   

٩/١١٢ a ۵۴/۵٠ b 3  
٠b ٢۵/۴٧ b 5  
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  P. versicoloraگلوکوزیداز در روده میانی حشرات بالغ  - سطح فعالیت آلفا و بتا. 1شکل 
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