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تاثیر افزودن پروتئین های کازئین و زئین به رژیم غذایی بر برخی از شاخصهای
تغذیهای و ایمنیشناختی )Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae
مریم قاسمی ،1جالل جاللی سندی*1و آرش زیبایی
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 -1گروه گياهپزشکي ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گيالن

(تاریخ دریافت97/5/1 :

تاریخ پذیرش)97/6/6 :

چکیده
تخمها و الروهای شبپره آرد ) ،Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidaeبهطور وسيع در برنامههای کنترل بيولوژیک
بهمنظور پرورش پارازیتوئيدها و شکارگرها مورد استفاده قرار ميگيرند .در این پژوهش ،واکنشهای تغذیهای و فعاليت آنزیمهای
گوارشي الروهای سن چهارم همراه با برخي پارامترهای ایمنيشناسي  E. kuehniellaروی رژیم غذایي حاوی پروتئين های کازئين و
زئين در شرایط آزمایشگاهي بررسي شدند .الروهای سن چهارم پرورشیافته روی رژیم غذایي حاوی پروتئين کازئين بيشترین مقدار
نرخ مصرف نسبي ( )5/9±0/2و شاخص رشد نسبي ( )11/3±0/3را دارا بودند .بيشترین و کمترین فعاليت ليپاز ،تریپسين ،االستاز،
کربوکسي پپتيداز و آمينو پپتيداز بهترتيب در الروهای تغذیه کرده از پروتئينهای کازئين و زئين بود .در بحث ایمنيشناسي تزریق توئين
و  Beauveria bassiana (Balsamo) Vuilleminدر تيمار با پروتئين کازئين باعث افزایش معنيدار تعداد کل سلولهای خوني و
تعداد گرانولوسيتها و پالسماتوسيتها شد .نتایج تحقيق حاضر نشان داد که ماهيت پروتئين موجود در رژیم غذایي اثرات متفاوتي بر
سازوکار فيزیولوژی تغذیه و همچنين پاسخ ایمني دارد.
واژههای کلیدی :واکنشهای تغذیهای ،کازئين ،زئين ،آنزیمهای گوارشي ،ایمني سلولي
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مقدمه

فيزیولوژیکي حشرات دارد (به نقل از بنداني .)1392،کيفيت

شبپره آرد یا بيد مدیترانهای آرد با نام علمي Ephestia

غذا از طریق اندازهگيری مقدار غذای خورده شده و هضم

) kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidaeیکي از مهمترین

شده توسط الرو در قالب شاخصهای تغذیهای تعيين ميشود.

آفات انباری محسوب ميشود ).(Jacob and Cox, 1997

از آنجا که کارایي تبدیل غذای خورده شده و هضم شده به

الروهای این آفت از آرد و مواد نشاستهای و همچنين از ميوه-

ميزان فعاليت آنزیمهای گوارشي بستگي دارد ،به همين جهت

های خشک تغذیه ميکنند .این الروها چنان در آرد فعاليت

ترکيبات موجود در رژیم غذایي مورد استفاده ميتوانند روی

ميکنند که آن را غيرقابل مصرف ميسازند و چون طي دوره

فعاليت آنزیمهای گوارشي نيز مؤثر باشند .حشرات از آنزیم-

تکاملي خود تارهای نازکي ميتنند در صورت حمله شدید

های گروههای مختلف بهمنظور هضم مواد غذایي استفاده مي-

تمام سطح مواد غذایي از این تارها پوشيده ميشود (Johnson

کنند ( .)Bakker and Woo, 1985این آنزیمها وظيفهی

) .et al., 1997اگرچه این آفت به صدها محصول انباری با

تجزیهی ماکرومولکولها را داشته و بدین طریق انرژی مورد

ارزشهای غذایي و ویژگيهای فيزیکي متفاوت خسارت وارد

نياز را برای رشد و نمو تامين ميکنند (Jouanin et al.,

ميکند ،اما از تخم بيد آرد بهعنوان یک ميزبان جایگزین برای

) .1998ميزان انرژی بهدستآمده تحت تاثير کيفيت و کميت

پرورش پارازیتوئيدها و شکارگرهایي مثل Trichogramma

رژیم غذایي مورد استفاده است ،بهنحویکه تفاوت در کيفيت

brassicae
)(Bezdenko
(Hym.:
Orius albidipennis
) Trichogrammatidaeو

و کميت مواد غذایي موجود در ميزبان ميتواند منجر به

) (Reuter) (Hem.: Anthocoridaeدر واحدهای پرورش
انبوه استفاده ميشود ) .(Nasirian et al., 2014به همين
دليل یکي از ضرورتهای اساسي در بسياری از سامانههای
پرورشي ،توليد اقتصادی مقادیر متنابهي از تخمهای

E.

 kuehniellaبا کيفيت باال است .همچنين اندازه و کيفيت
تخم این آفت بهعنوان ميزبان اثر قابل توجهي بر شایستگي
زنبورهای پارازیتوئيد دارد ) .(Abroun et al., 2013توليد
انبوه یک ميزبان آزمایشگاهي با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی
همراه با توجه به مسائل زیستشناختي حشره مانند ميزان نشو و
نما ،قدرت باروری ،نسبت جنسي ،درصد مرگومير و غيره
موجب شده است تا مواد غذایي مختلف جهت پرورش
شبپره مدیترانهای آرد مورد آزمایش و بررسي قرار گيرند.
در رژیمهای غذایي مصنوعي ،وجود مقادیر باالی پروتئينها و
اسيدهای آمينه بهعنوان یکي از اصليترین ترکيبات غذایي
حشرات برای رشد مطلوب حشرات حائز اهميت بوده است
( )Panizzi and Parra, 1991بهنحویکه کيفيت و کميت
این ترکيبات نقش مهمي در ویژگيهای زیستي ،اکولوژیکي و

افزایش تعداد سنين الروی و افزایش یا کاهش طول این دوران
شود و کارایي سيستم ایمني را تحت تأثير قرار دهد .غذاهایي
که کيفيت پایيني دارند ،موجب کاهش دفعات پوستاندازی،
نرخ رشد و اندازه بدن خواهند شد و در مقابل کيفيت باالی
غذا منجر به این خواهد شد که حشره سيکل زندگي خود را
سریعتر کامل کرده و به بلوغ برسد (Mullin and Brooks,

).1970; Vijverberg, 1989
در زمينه اثرات رژیم غذایي بر ویژگيهای فيزیولوژیکي
بيد مدیترانهای آرد پژوهشهای گستردهای صورت گرفته
است .بيدار ) (Bidar, 2014واکنشهای تغذیهای و فعاليت
آنزیمهای گوارشي بيد مدیترانهای آرد را روی آرد ارقام
مختلف جو مورد بررسي قرار دادد .نتایج نشاندهنده وجود
اختالف معنيدار در شاخصهای تغذیهای و آنزیمهای
گوارشي الروهای تغذیه کرده از ارقام مختلف بود .شاخص-
های تغذیهای الروهای سن پنجم بيد مدیترانهای آرد روی آرد
نه رقم گندم در شرایط آزمایشگاهي بررسي شد .نتایج نشان
داد الروهای سن پنجم پرورشیافته روی رقم  Pishtazبيش-
ترین کارایي تبدیل غذای خورده شده را دارا بودند ( Abdi et
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و  8ساعت تاریکي منتقل شدند (.)Lima et al., 2001

فعاليت آميلوليتيک رودهی مياني شبپره مدیترانهای آرد را

جهت تخمگيری از حشرات کامل از قيفهای تخمگيری

بررسي کردند که باالترین فعاليت آميلوليتيک را متعلق به الرو

(قطر دهانه  15سانتيمتر) که دهانهها و سوراخهای آن با پارچه

مادهی سن پنجم گزارش کردند .مرادی ناصرآبادی

توری  10مش مسدود شده بودند ،استفاده شد .در ادامه از

) (Moradi-Naserabadi, 2018خصوصيات بيوشيميایي

تخمهای گذاشتهشده برای انجام آزمایش استفاده شد.

آنزیم فنلاکسيداز سلولهای خوني بيد آرد را روی سه رژیم

شاخصهای تغذیهای

غذایي آرد ،سبوس و ترکيب آرد و سبوس مورد مطالعه قرار

بهمنظور بررسي تاثير کيفيت دو نوع پروتئين کازئين و

دادند .سنجش فعاليت فنل اکسيداز در دو رژیم غذایي آرد و

زئين بهصورت مکمل در جيره غذایي بر برخي از شاخصهای

ترکيب آرد و سبوس نشان داد که فعاليت آنزیم فنل اکسيداز

تغذیهای الروهای شبپره آرد ،از دو تيمار غذایي به شرح زیر

در ترکيب آرد و سبوس باالتر است .به دليل وجود پروتئين-

استفاده شد :تيمار اول :آرد گندم +مخمر +عسل +گليسرین

های پيچيدهتر در رژیم آرد و سبوس نسبت به رژیم آرد،

خوراکي +پروتئين کازئين ( 97/5گرم ماده غذایي 2/5 +گرم

الروهای پرورشیافته در این رژیم فعاليت فنل اکسيداز

پروتئين کازئين) ،تيمار دوم :آرد گندم +مخمر +عسل+

باالتری را به علت فعاليت باالی گلوکز اکسيداز از خود نشان

گليسرین خوراکي +پروتئين زئين ( 97/5گرم ماده غذایي+

دادند و درنتيجه خسارت واردشده آفت در این رژیم نسبت به

 2/5گرم پروتئين زئين) ،شاهد :آرد گندم +مخمر +عسل+

رژیم آرد بيشتر است.

گليسرین خوراکي ( 100گرم ماده غذایي) .به ازای هر تيمار

عليرغم اهميت تخم و الرو بيد مدیترانهای آرد در

 100الرو سن اول بيرون آمده از تخمهای مورد نظر ،بهصورت

پرورش دشمنان طبيعي تاکنون تحقيقات چنداني در زمينه تاثير

جداگانه روی رژیمهای غذایي ذکرشده پرورش داده شدند.

کيفيت پروتئين موجود در رژیم غذایي بر ویژگيهای

آزمایش با  10تکرار و هر تکرار با  5الرو در  7روز انجام

فيزیولوژیک بيد مدیترانهای آرد صورت نگرفته است .بنابراین

گرفت .الروهای سن چهارم تازه پوستاندازی کرده (کمتر از

هدف از این تحقيق تعيين اثر کيفيت پروتئينهای کازئين و

 24ساعت) با ترازوی دیجيتال با دقت  4رقم اعشار وزن شدند

زئين موجود در جيره غذایي بر شاخصهای تغذیهای و

و ميانگين وزن هر تکرار بهصورت جداگانه یادداشت شد .هر

ایمنيشناختي بيد مدیترانهای آرد بهمنظور شناسایي بهترین

دو روز ،غذا جایگزین شده و غذای قبلي و فضوالت توليدشده

رژیم غذایي است.

درون آون در دمای  60درجه سلسيوس به مدت  48ساعت
خشک و سپس وزن شدند .پس از  7روز الروها نيز جمع-

مواد و روشها

آوری شده و درون آون در دمای  60درجه سلسيوس به مدت

پرورش حشرات

 48ساعت خشک شده و پس از آن وزن شدند .همچنين برای

جمعيت اوليه شبپره آرد از مؤسسه تحقيقات گياهپزشکي

تصحيح وزن غذا و الروها ،وزن خشک مقداری غذا و

کشور در تهران تهيه و در ظروف پالستيکي به ابعاد 17×9

تعدادی الرو اندازهگيری شد .شاخصهای تغذیهای الروهای

سانتيمتر روی رژیم غذایي مصنوعي حاوی آرد گندم (800

سن سوم بيد مدیترانهای آرد روی دو پروتئين کازئين و زئين با

گرم) ،مخمر ( 160گرم) ،عسل ( 200ميليليتر) و گليسرین

استفاده از رابطههای  1تا  5محاسبه شدند ( Waldbauer,

خوراکي ( 200ميليليتر) و در شرایط دمایي  25±1درجه
سلسيوس و رطوبت نسبي  70±5درصد با  16ساعت روشنایي

:)1968
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) nitroanilideبهعنوان سوبسترای اختصاصي تریپسين و

( )1شاخص قابليت هضم نسبي
AD = 100 (E – F)/E

( )2کارایي تبدیل غذای خورده شده به بيوماس حشره
ECI =100 P/E

( )3کارایي تبدیل غذای هضم شده به بيوماس حشره
)ECD= 100 P/(E-F

( )4نرخ رشد نسبي
RGR = P/TA

( )5شاخص مصرف نسبي

SAAApNA (N- succinyl- alanine- alanine) alanine- p- nitroanilideبهعنوان سوبسترای اختصاصي

االستاز اندازهگيری شد .مخلوط واکنش شامل  35ميکروليتر
بافر تریس-هيدروکلراید )اسيدیته  20 ،)9ميکروليتر از
سوبستراهای ذکر شده و  10ميکروليتر نمونه آنزیمي بود
( .)Oppert et al., 1997مخلوط واکنش بهمدت  10دقيقه
در  30درجه سلسيوس انکوبه شده و درنهایت در طول موج

RCR = E/AT

تهیه عصاره آنزیمی
برای آزمون بيوشيميایي ،ابتدا الروهای سن پنجم بيد
مدیترانهای آرد که بهمدت  7روز با رژیم غذایي حاوی
پروتئين تيمار شده بودند بهصورت تصادفي انتخاب شدند.
برای استخراج آنزیم از کل بدن استفاده شد .به این صورت که
کل بدن الرو تيمار شده با استفاده از هموژنایزر دستي در 500
ميکروليتر آب مقطر هموژنایز شده و درنهایت نمونهها با
سرعت  13000دور در دقيقه بهمدت  20دقيقه و دمای  4درجه
سلسيوس سانتریفيوژ شدند و مایع رونشين بهعنوان منبع آنزیمي
مورد استفاده قرار گرفت.
تعیین فعالیت تری گلیسرید -لیپاز
اندازهگيری فعاليت تری گليسرید-ليپاز با استفاده از روش
سوجيتا و همکاران ( )Tsujita et al., 1989انجام شد .بيست
ميکروليتر از عصاره آنزیمي و  40ميکروليتر پارانيتروفنيل
بوتيرات ) 27 (p-nitrophenyl butyrateميليموالر
(بهعنوان سوبسترا) با  100ميکروليتر بافر فسفات (اسيدیته ،7
 20ميليموالر) ترکيب شده و بهمدت  5دقيقه در  37درجه
سلسيوس انکوبه شدند .پس از این مدت 100 ،ميکروليتر
محلول هيدروکسيد سدیم یک موالر به هر ميکروتيوپ برای
توقف واکنش اضافه شد و جذب در  405نانومتر خوانده شد.
سرین پروتئینازها (اندوپپتیدازها)
فعاليت پروتئينازهای تریپسين و االستاز بهعنوان دو
زیرگروه از سرین پروتئينازها با استفاده از غلظت یک ميلي
موالر از BApNA (Nabenzoyl- L- arginine- p-

 405نانومتر خوانده شد.

اگزوپپتیدازها
فعاليت دو اگزوپپتيداز با استفاده از دو ترکيب
 Hippuryl- L- Arginineو

Hippuryl- L-

 Phenilalanineبهترتيب بهعنوان سوبستراهای اختصاصي
کربوکسي و آمينوپپتيداز اندازهگيری شد .برای این منظور 10
ميکروليتر از سوبستراهای ذکر شده و  5ميکروليتر محلول
آنزیمي به  35ميکروليتر بافر تریس-هيدروکلرید (اسيدیته )8
اضافه شده و پس از  10دقيقه جذب در  340نانومتر خوانده
شد (.)Oppert et al., 1997
روش محاسبه و واحدهای آنزیمها
واحد اندازهگيری برای اميالز ،ليپاز و پروتئاز اختصاصي
بهصورت  U/mg proteinاست که با در نظر گرفتن ضریب
خاموشي غلظت پروتتين و سایر فاکتورهای آزمایش در قالب
فرمول تعریفشده محاسبه شد .برای پروتئاز کل صرفا جذب
گزارش شده است.
ایمنیشناسی
بررسي اثر کيفيت پروتئين موجود در رژیم غذایي بر
سيستم ایمني الروهای بيد مدیترانهای آرد در دو گروه تيمار
انجام شد .گروه اول و دوم الروهایي بودند که از سن اول تا
رسيدن به سن چهارم در رژیم غذایي فاقد پروتئين پرورش
یافتند ،اما بهمحض تبدیلشدن به سن چهارم به ترتيب در رژیم
غذایي حاوی پروتئين کازئين و زئين تغذیه شدند .این روند تا
رسيدن به سن پنجم الروی ادامه یافت .هرکدام از گروههای
فوق به سه زیرگروه تقسيم شدند .زیرگروه اول دستنخورده،
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زیرگروه دوم و سوم به ترتيب با محلول تویين  80و غلظت
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تجزیهوتحلیل آماری

 104اسپور بر ميليليتر قارچ Beauveria bassian isolate

تجزیه دادهها با استفاده از برنامه نرمافزاری  SASو مقایسه

Fashandتوسط سرنگ انسولين تزریق شد .پس از ،12 ،6

ميانگينها با استفاده از آزمون توکي در سطح  5درصد انجام

 24و  48ساعت  10ميکروليتر از همولمف الروها گرفته شده

شد .برای رسم نمودارها از نرمافزار  EXCELنسخه 2013

و تعداد کل و تفکيکشده سلولهای خوني ارزیابي شد

استفاده شد.

( .)Haine et al., 2008در هر گروه از  60الرو در سه
تکرار استفاده شد.

شمارش کل ( )THCو تفرقی ( )DHCسلولهای
خونی
جهت تعيين اثر اسپورهای قارچي بر تعداد سلولهای
خوني ،یک ميکروليتر از محلول تویين  80حاوی غلظت 104
از اسپورهای قارچي جدایهی فشند ،به حدفاصل دومين و
سومين پای ناحيه شکمي الرو سن پنج بيد مدیترانهای آرد
تزریق شد .در ضمن از محلول تویين  80بهعنوان کنترل منفي
استفاده شد .سپس محل زخم بهمنظور جلوگيری از خروج
همولمف با پارافين مذاب پوشانده شد .پس از گذشت ،12 ،6
 24و  48ساعت از زمان تزریق موارد ذکرشده ،همولمف از
حداقل  5الرو در هر بازه زماني برای هر تيمار با لوله مویين
جمعآوری شده و در ميکروتيوپهای حاوی  60ميکروليتر
ماده ضد انعقاد (،0/186 M NaCL ،0/098 M NaOH
 0/041 M ،0/017 M EDTAاسيدسيتریک )pH 4/5 ،به
نسبت  1به  3ریخته شد .تعداد کل سلولهای خوني و تعداد
پالسموتوسيتها و گرانولوسيتها توسط الم نئوبار شمارش
شدند .برای شمارش تفرقي سلولهای خوني ابتدا سطح شکمي
الروها با اتانول  %70ضدعفوني شده ،سپس با بریدن پای
کاذب مقدار  5ميکروليتر همولمف جمعآوری شد .شمارش
تفرقي سلولها با استفاده از ميکروسکوپ نوری Olympus

 BH-2و با شمارش  200سلول از چهار گوشه الم انجام شد.
 THCو  DHCدر سه تکرار و هر تکرار با  10الور انجام شد.

نتایج
بررسی اثر پروتئین موجود در جیره غذایی بر
شاخصهای تغذیهای بید مدیترانهای آرد
در پژوهش حاضر مشخص شد که کاربرد دو پروتئين
کازئين و زئين اثر معنيداری بر مقدار شاخصهای تغذیهای
الرو سن سوم بيد مدیترانهای آرد دارد .بيشترین مقدار نرخ
مصرف نسبي ( )5/9±0/2در الروهای تغذیه کرده از جيره
غذایي حاوی پروتئين کازئين و کمترین مقدار آن
( )1/05±0/01در گروه کنترل مشاهده شد .بيشترین
( )9/6±0/02و کمترین ( )0/7±0/2شاخص بازدهي تبدیل
غذای هضم شده به زیستتوده نيز به ترتيب در الروهای تغذیه
کرده از پروتئين کازئين و گروه کنترل مشاهده شد .بيشترین
شاخص رشد نسبي ( )11/3±0/3در افراد تغذیه کرده از
پروتئين کازئين بود .این در حالي بود که بين افراد تغذیه کرده
از پروتئين زئين و گروه کنترل در مقدار شاخص رشد نسبي
تفاوت معنيدار مشاهده نشد .مقدار شاخص هضمپذیری نسبي
و بازدهي تبدیل غذای بلعيدهشده در الروهای تيمار شده با
پروتئين کازئين بيشتر بود ،هرچند این تفاوت از نظر آماری
تفاوت معنيداری با الروهای تيمار شده با پروتئين زئين و
گروه کنترل نداشت (جدول .)1

Ephestia kuehniella  تاثير افزودن پروتئينهای کازئين و زئين به رژیم غذایي،قاسمي و همکاران
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 پس از تيمار با پروتئين های کازئين و زئينEphestia kuehniella  شاخصهای تغذیهای الرو سن چهارم شبپره آرد-1 جدول
Table 1. Nutritional indices of fourth instar larvae of Ephestia kuehniella after treatment with Casein and
Zein proteins
Treatment
RCR*(mg/mg/day) RGR(mg/mg/day)
ECI(%)
ECD(%)
AD(%)
Casein
5.9±0.2a
11.2±0.2a
0.9±0.2a
9.6±0.02a
98.7±0.01a
Zein
3.5±0.1b
7.9±0.1b
0.9±0.1a
3.1±0.1b
98.8±0.06a
Control
1.05±0.01c
5.9±0.2b
0.8±0.1a
0.7±0.2c
98.2±0.04a
Data with similar letters in each row are not significantly different (p≤0.05); * RCR; Relative
consumption Rate; RGR –relative growth rate; ECI– efficiency of conversion of ingested food; ECD –
efficiency of conversion of digested food; AD – approximate digestibility

بررسی اثر پروتئین موجود در جیره غذایی بر

فعاليت آنزیم تریپسين در تيمار با پروتئين کازئين نسبت به

فعالیت آنزیمهای گوارشی شبپره آرد

.تيمار با پروتئين زئين و شاهد افزایش معنيداری نشان داد
فعاليت تریپسين در الروهای تيمار شده با پروتئين زئين نسبت

فعاليت ليپاز در الروهای تيمار شده با پروتئين کازئين و

 این کاهش از نظر آماری معنيدار بود.به شاهد کاهش یافت

 فعاليت این آنزیم در. نشان داده شده است1 زئين در شکل

.)2 (شکل

تيمار با پروتئين کازئين نسبت به تيمار با پروتئين زئين و شاهد

μmol/min/mg protein

.افزایش معنيداری نشان داد
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

a
b

b

Casein

Zein

Control

 تاثير پروتئين کازئين و زئين بر فعاليت آنزیم ليپاز شبپره آرد-1 شکل
Figure 1. The effect of Casein and Zein proteins on Ephestia kuehniella lipase activity
Different letters show statistical differences among means (Tukey test, p≤0.05)

μmol/min/mg protein

6

a

5
4
3

c

b

2
1
0
Casein

Zein

Control

 تاثير پروتئين کازئين و زئين بر فعاليت آنزیم تریپسين شبپره آرد-2 شکل
Figure 2. The effect of Casein and Zein proteins on Ephestia kuehniella tripsine activity
Different letters show statistical differences among means (Tukey test, p≤0.05)
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فعاليت االستاز در الروهای تيمار شده با پروتئين کازئين

آنزیم در تيمار با پروتئين کازئين نسبت به تيمار با پروتئين زئين

و زئين در شکل  3نشان داده شده است .فعاليت این آنزیم در

و شاهد افزایش معنيداری نشان داد .فعاليت کربوکسيپپتيداز

تيمار با پروتئين کازئين و زئين نسبت به شاهد افزایش معني-

در شاهد نسبت به زئين باالتر بود.

داری نشان داد .این در حالي بود که فعاليت تریپسين در

فعاليت آمينوپپتيداز در الروهای تيمار شده با پروتئين

الروهای تيمار شده با پروتئين کازئين نسبت به زئين افزایش

کازئين و زئين در شکل  5نشان داده شده است .فعاليت این

یافت .این کاهش از نظر آماری معنيدار بود.

آنزیم در تيمار با پروتئين کازئين و زئين نسبت به شاهد تفاوت
معنيداری را نشان نداد.

فعاليت کربوکسيپپتيداز در الروهای تيمار شده با پروتئين
کازئين و زئين در شکل  4نشان داده شده است .فعاليت این

4
3
2
1

b

c

μmol/min/mg protein

a

0
Zein

Control

Casein

شکل  -3تاثير پروتئين کازئين و زئين بر فعاليت آنزیم االستاز شبپره آرد
Figure 3. The effect of Casein and Zein proteins on Ephestia kuehniella elastase activity
)Different letters show statistical differences among means (Tukey test, p≤0.05

0.4

b
b

0.3
0.2
0.1

μmol/min/mg protein

a

0.5

0
Control

Zein

Casein

شکل  -4تاثير پروتئين کازئين و زئين بر فعاليت آنزیم کربوکسي پپتيداز شبپره آرد
Figure 4. The effect of Casein and Zein proteins on Ephestia kuehniella carboxy peptidase activity
)Different letters show statistical differences among means (Tukey test, p≤0.05
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a

Control

Zein

0.4
0.3
0.2
0.1

μmol/min/mg protein

a

a

0.5

0
Casein

شکل  -5تاثير پروتئين کازئين و زئين بر فعاليت آنزیم آمينو پپتيداز شبپره آرد
Figure 5. The effect of Casein and Zein proteins on Ephestia kuehniella amino peptidase activity
)Different letters show statistical differences among means (Tukey test, p≤0.05

بررسی اثر پروتئین موجود در جیره غذایی بر سامانه

سلولهای خوني در افرادی مشاهده شد که با پروتئين زئين

ایمنی بید مدیترانهای آرد

تيمار شده بودند.

در بررسي کل سلولهای خوني در تيمار  7روزه الروهای

طبق جدول  3و  4بيشترین تعداد گرانولوسيتها و

بيد مدیترانهای آرد  24 ،12 ،6و  48ساعت پس از تيمار شدن

پالسماتوسيتها  6و  12ساعت پس از تيمار با پروتئين کازئين

با قارچ  ،B. bassianaافزایش معنيداری در الروهای تيمار

مشاهده شد .تعداد گرانولوسيتها در افراد تيمار شده با

شده با جيره غذایي حاوی پروتئين کازئين نسبت به شاهد و

پروتئين زئين نسبت به شاهد در همه بازههای زماني مورد

الروهای تيمار شده با پروتئين زئين مشاهده شد .کمترین تعداد

مطالعه کاهش یافت.

جدول  -2اثر پروتئين کازئين و زئين بر ميانگين ±خطای معيار شمارش کل سلولهای خوني ()THC
)Table 2. The effect of Casein and Zein proteins on total hemocytes count (THC
Treatment
6
12
24
48
Control
Intact
165±7.07b
150±7.07b
240±4.08b
155±4.08a
Casein
Intact
345±7.07a
275±24.83a
555±12.24a
245±22.73a
Zein
Intact
95±17.79c
80±17.79b
200±16.32c
70±14.71c
Control
Tween
260±14.71b
240±25.49b
425±24.83ab
260±24.83b
Casein
Tween
610±26.7a
435±28.28a
520±42.62a
405±18.70a
Zein
Tween
145±4.08c
125±4.08b
265±18.70b
135±7.07c
Control
Fungi
470±17.79b
325±24.83b
535±17.79b
380±32.65ab
Casein
Fungi
855±32.4a
610±26.77a
1110±32.40a
505±29.43a
Zein
Fungi
290±14.71c
230±10.80b
335±14.71c
260±10.80b
Means followed by the same letter do not differ significantly (Tukey's test, P˂0.05).
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جدول  -3اثر پروتئين کازئين و زئين بر ميانگين ±خطای معيار تعدادگرانولوسيتها
48
60±18.70b
170±16.32a
40±14.71b
150±30.82a
245±14.71a
125±17.79a
195±18.70b
325±18.70a
165±18.70b

Table 3. The effect of Casein and Zein proteins on granulocyte number
Treatment
6
12
24
Control
Intact
95±4.08b
105±7.07a
185±28.57b
Casein
Intact
195±12.24a
155±31.88a
335±17.79a
Zein
Intact
50±14.71b
55±10.80a
130±22.73b
Control
Tween
150±12.24b
135±18.70b
250±21.60b
Casein
Tween
360±25.49a
255±25.49a
380±29.43a
Zein
Tween
55±8.16c
120±21.21b
175±17.79b
Control
Fungi
235±10.80b
205±4.08b
335±24.83b
Casein
Fungi
500±40.82a
445±60.96a
655±72.57a
Zein
Fungi
140±10.80b
135±14.14b
180±18.70b
Means followed by the same letter do not differ significantly (Tukey's test, P˂0.05).

جدول  -4اثر پروتئين کازئين و زئين بر ميانگين ±خطای معيار تعداد پالسماتوسيتها
Table 4. The effect of Casein and Zein proteins on plasmatocyte number
Treatment
6
12
24
48
Control
Intact
70±4.08b
50±4.08b
125±26.77b
155±14.71ab
Casein
Intact
150±7.07a
120±7.07a
140±8.16a
275±21.21a
Zein
Intact
45±7.07b
40±8.16b
60±7.07b
135±37.41b
Control
Tween
110±16.32b
105±14.14b
130±17.79a
275±90.92a
Casein
Tween
250±4.08a
165±7.07a
220±14.71a
285±60.96
Zein
Tween
90±12.24b
40±8.16c
75±7.07a
140±10.80a
Control
Fungi
225±18.70b
120±7.07b
200±21.60b
340±35.59b
Casein
Fungi
355±10.80a
180±7.07a
455±44.90a
785±45.46a
Zein
Fungi
150±7.07c
95±10.80b
155±10.80b
170±32.65b
Means followed by the same letter do not differ significantly (Tukey's test, P˂0.05).

بحث

و شيميایي گياه ميزبان ازجمله ميزان پروتئين بستگي دارد

رشد و نمو ،بقا و نرخ توليد مثل حشرات روی گياهان

( .)Srinivasan and Uthamasamy, 2005در پژوهش

مختلف متفاوت بوده و در انتخاب ميزبانهای گياهي توسط

حاضر ،بيشترین نرخ مصرف نسبي الروها درمجموع سنين

حشرات تعيينکننده ميباشند .رشد حشرات تا اندازهای به

الروی در افرادی دیده شد که با پروتئين کازئين تيمار شده

توانایي تغذیهای آن ها و استفادهی بهينه از ترکيبات مواد

بودند که این امر ممکن است به علت وجود مواد غذایي

غذایي استفادهشده بستگي دارد و اختالف در مقدار تغذیه،

مطلوبتر برای الرو باشد .پژوهشگران بر این باورند که نرخ

اندازه استقرار آنها را روی ميزبانهای گياهي مختلف تحت

مصرف نسبي غذا ارتباط نزدیکي با قابليت هضم غذا و بازدهي

تاثير قرار ميدهد ( .)Singh et al., 1988نرخ مصرف نسبي

تبدیل غذای بلعيدهشده داشته ( Batista Pereira et al.,

( )RCRشاخصي است که در اندازهگيری سرعت بهرهبرداری

 )2002و افزایش ميزان مصرف غذا ميتواند نشاندهنده باال

حشره از غذا به کار ميرود و ارتباط بين نرخ تغذیه و وزن

بودن ارزش غذایي ميزبان مورد تغذیه باشد ( Nathan et al.,

حشره در زمان مشخص را نشان ميدهد ( Rezaei et al.,

 .)2005بنابراین ميتوان اینگونه استنباط کرد که باال بودن

 .)2001نرخ مصرف نسبي در حشرات به ویژگيهای فيزیکي

قاسمي و همکاران ،تاثير افزودن پروتئينهای کازئين و زئين به رژیم غذایي Ephestia kuehniella
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نرخ مصرف نسبي روی رژیم غذایي حاوی پروتئين کازئين

جذب مواد غذایي آنها باال باشد .کارایي تبدیل غذای هضم

ممکن است به دليل کيفيت باالی این رژیم غذایي برای تبدیل

شدهی باالتر نشاندهندهی مطلوبيت غذا است ( Koul et al.,

به بافت بدن الرو باشد.

 .)2004لذا باال بودن کارایي تبدیل غذای هضم شدهی مربوط

نرخ رشد نسبي ( )RGRتابعي از افزایش وزن بدن موجود

به رژیم غذایي حاوی پروتئين کازئين نسبت به رژیم غذایي

زنده است (.)Srinivasan and Uthamasamy, 2005

حاوی پروتئين زئين و شاهد نشاندهنده کيفيت بهتر غذا و هم-

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بيشترین نرخ رشد نسبي

چنين وجود مواد غذایي الزم برای حشره در پروتئين کازئين

مجموع سنين الروی شبپره مدیترانهای آرد در افرادی است

است .بههرحال تغيير در  ECDنشاندهنده افزایش یا کاهش

که روی پروتئين کازئين تغذیه کردهاند که این امر نشاندهنده

نسبي هضم غذای متابوليزه برای توليد انرژی است .باال بودن

مطلوبيت بيشتر عناصر غذایي موجود در این رژیم غذایي برای

این عامل در رژیم غذایي حاوی پروتئين نشاندهنده آن است

رشد شبپره آرد است .کاهش نرخ رشد نسبي در الروهای

که الروهای بيد مدیترانهای آرد روی این رژیم غذایي بهتر

تغذیه کرده از رژیم غذایي حاوی پروتئين زئين نسبت به

توانستهاند از غذای متابوليزه شده در توليد بافت بدن استفاده

کازئين ميتواند ناشي از کاهش نرخ مصرف نسبي و کارایي

کنند.

تبدیل غذای بلعيدهشده یا هر دو باشد ( Lazarevic et al.,

در پژوهش حاضر ،بيشترین مقدار شاخص تقریبي هضم

 .)2003به همين دليل ميتوان گفت پایين بودن ميزان ECI

شوندگي ( )ADدرمجموع سنين الروی بيد مدیترانهای آرد

روی رژیم غذایي حاوی پروتئين زئين از دالیل اصلي پایين

روی رژیم غذایي حاوی پروتئين کازئين بود .این شاخص

بودن شاخص  RGRدر این جيره غذایي است .یکي از مهم-

نشاندهنده ميزان جذب غذا از طریق دیواره معده است .مقادیر

ترین شاخصهای تغذیهای ،بازدهي غذای بلعيدهشده ()ECI

متفاوت شاخص  ADروی رژیمهای غذایي مختلف مورد

است که در تعيين کيفيت غذا برای حشره به کار ميرود .در

مطالعه ميتواند ناشي از عواملي مانند تفاوت در ميزان مواد

حقيقت این شاخص قابليت استفاده از غذای بلعيدهشده برای

غذایي ،ميزان الياف و مقدار آب موجود در بافت ميزبان باشد

رشد و توليد بافت را نشان ميدهد ( .)Koul et al., 2004در

(.)Srinivasan and Uthamasamy, 2005

این پژوهش ميزان  ECIدر الروهایي تغذیه کرده از جيره

کربوهيدراتها و پروتئينهای محلول ،بهطور مؤثر توسط

غذایي حاوی پروتئين کازئين بيشتر بود ،هرچند این تفاوت

حشرات مورد استفاده قرار ميگيرد و بسياری از گونههای

معنيدار نبود .این نکته بيانگر آن است که ترکيبات موجود

حشرات بيشتر مواد مغذی خود را از این مواد به دست مي-

در این جيره غذایي قابليت بيشتری برای تبدیلشدن به بافت

آورند .در حشرات ميزان استفاده از مواد مغذی ،تاثير مستقيمي

بدن الروهای بيد مدیترانهای آرد در مقایسه با دیگر رژیمهای

بر فعاليت آنزیمهای گوارشي دارد و این آنزیمها مسئوليت

غذایي مورد مطالعه داشته است ( Abisgold and Simpson,

تامين انرژی و تغذیه برای نشو و نمای حشره را بر عهده دارند.

.)1987

بنابراین برای در دسترس بودن مواد مغذی مورد نياز ،تنظيم

 ECDشاخص مهمي در ارتباط با سودمندی غذای هضم
شده است .کارایي تبدیل غذای هضم شده مشخصکننده

ترشح آنزیمهای گوارشي ضروری است (به نقل از بنداني،
.)1392

بخشي از غذای جذب شده است که درواقع به بافت زندهی

آنزیم ليپاز باعث شکسته شدن پيوندهای کربوکسيل استر

حشره تبدیل ميشود .غذاهای با کارایي تبدیل پایين اغلب

در تری آسيل گليسرولها ،فسفوليپيدها و گاالکتوليپيدها مي-

ممکن است برای حشره نامطلوب بوده و یا هزینهی هضم و

شود .این گروه از آنزیمها در ذخيره ،استفاده و تحرک ليپيدها
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در حشرات نقش اساسي دارند .همچنين ليپازها زیربنای

سانته و لوتا سيبزميني تغذیه کرده بودند ،گزارش کردند.

بسياری از فرآیندهای فيزیولوژیکي حشرات مانند رشدونمو،

حشره ترشح آنزیمهای پروتئاز را بر مبنای ميزان پروتئين غذا

توليد مثل و دفاع در مقابلبيمارگرها هستند ( Chapman,

انجام ميدهد .اگر افزایش فعاليت را معادل افزایش ترشح در

 .)1998تحقيق حاضر نشان ميدهد که فعاليت آنزیم ليپاز در

نظر بگيریم ،اینچنين نتيجهگيری ميشود که هرچه پروتئين

الروهای تيمار شده با پروتئين کازئين افزایش یافته و اختالف

غذا باال رود ،حشره فعاليت پروتئازی را افزایش داده تا

معنيداری با شاهد دارد .فعاليت آنزیم ليپاز در الروهای تيمار

بيشترین استخراج پروتئين صورت گيرد و در جایي که ميزان

شده با پروتئين زئين نسبت به شاهد کاهش یافت و این کاهش

پروتئين کاهش یافته ،حشره با مقدار کم آنزیمي نيز توانسته

از نظر آماری معنيدار بود .افزایش فعاليت آنزیم ليپاز در

استخراج تمام اسيدآمينههای ضروری را انجام دهد و بنابراین

الروهای تيمار شده با پروتئين کازئين احتماال ناشي از وجود

نيازی به ترشح بيشتر آنزیمي نبوده است .نتایج نشان داد که

مقادیر قابل توجهي از مواد مغذی مانند اسيدهای چرب و

باالترین فعاليت پروتئازی در الروهای تغذیهشده با پروتئين

کلسترول در این پروتئين است (.)Vanderzant, 1966

کازئين بود که احتماال دليل آن باال بودن کيفيت این پروتئين

هيدروليز پيوند پپتيدی در حشرات به عهدهی گروهي از

است.

آنزیمها موسوم به پروتئازها است .توانایي پروتئازها در

سامانه ایمني ذاتي در حشرات آخرین و مهمترین

هيدروليز پيوندهای پپتيدی با یکدیگر متفاوت است .این

بازدارندهی دفاعي است که بيمارگرها یا انگلهای حشرات با

آنزیمها اهميت زیادی در هضم مواد پروتئيني خورده شده

آن روبرو ميشوند و اغلب نقشي تعيينکننده در بقای حشرات

توسط حشره را بر عهده دارند که پروتئينهای غذا را به

دارد .این سامانه از دو بخش سلولي و هومرال تشکيل شده

اسيدهای آمينه مورد نياز حشره تجزیه ميکنند ،اختالل در

است که بهصورت همافزایي برای کنترل گسترش آلودگي

متابوليسم اسيدهای آمينه با مهار هضم پروتئين بهعنوان یک

عمل ميکنند .ایمني سلولي شامل بيگانهخواری ،تشکيل

هدف کليدی بهمنظور استفاده در کنترل حشرات آفت است

کپسول و گره است که توسط انواع سلولهای خاص انجام

( .)Hilder et al., 1992در بسياری از حشرات بهویژه

ميگيرد ،درحاليکه ایمني هومرال شامل چندین عامل است

بالپولک داران ،تریپسين ،کيمو تریپسين و االستاز آنزیمهای

که بين آنها پپتيدهای ضدميکروبي و اجزای سامانه پروفنل

اصلي هضم پروتئين هستند.

اکسيداز اهميت باالیي دارند

(Bulet and Stöcklin,

نتایج تحقيق حاضر نشان ميدهد که ميزان فعاليت آنزیم

) .2005سلولهای خوني رکن اصلي واکنشهای ایمني

پروتئاز در الروهای تيمار شده با پروتئين کازئين نسب به شاهد

سلولي حشرات به عوامل ميکروبي را تشکيل داده (Lavine

و افراد تيمار شده با پروتئين زئين افزایش یافته است .عابدی و

) and Satrand, 2002و تغيير در تعداد کل سلولهای

همکاران ( )Abedi et al., 2014در بررسي اثر چهار رقم

خوني حشرات ،توانایي سامانه ایمني حشرات در بروز

گندم بر فعاليت فيزیولوژیکي شبپره آرد نشان دادند که به

واکنشهایي از قبيل بيگانهخواری ،تشکيل گره و همچنين

ترتيب بيشترین و کمترین فعاليت پروتئوليتيک الروها روی

ميزان فعاليت آنزیم فنل اکسيداز را به شکل معنيداری تحت

رقم  N-86-7و  N-80-19بود .نوری قنبالني و همکاران

تأثير قرار ميدهد .در این رابطه پایش تعداد سلولهای خوني

) (Nouri-Ganbalani et al., 2017باالترین فعاليت

بهعنوان مالکي برای اندازهگيری استرس در بسياری از بي-

پروتئوليتيک را در الروهای Leptinotarsa decemlineata

مهرگان پيشنهاد شده است ( ;Mayrand et al., 2005

) (Say) (Col.: Chrysomelidaeکه روی ارقام اگریا،

.)Correia, 2008
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رژیم غذایي حاوی پروتئين با کيفيت پایين منجر به

گرانولوسيتها ،یاختههای بهشدت چسبنده هستند که شمار

افزایش مرگومير ،کاهش رشد ،به تاخير افتادن نرخ رشد و

زیادی مولکولهای شناسایي کننده توليد ميکنند که عمل

کاهش توليد مثل ميشود (.)Felton, 1996; Lee, 2007

شناسایي عامل بيگانه را ساده و آسان ميکند .بنابراین ،افزایش

نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشان داد که کيفيت پروتئين

مشاهده شده در شمار گرانولوسيتها طي زمان اوليهی ورود

موجود در رژیم غذایي ميتواند واکنش ایمني حشرات را در

قارچ بيمارگر ،نشاندهنده عملکرد آن در فعالسازی سامانه

مقابل بيمارگرهای قارچي تحت تاثير قرار دهد .تعداد کل

دفاعي حشره در برابر عامل بيروني است ()Beckage, 2008

و تعداد

و همچنين پالسماتوسيتها در کنار گرانولوسيتها بهعنوان

پالسماتوسيتها در الروهایي که با رژیم غذایي حاوی

یاختههای خوني مهم دخيل در پاسخ ایمني حشرات شناخته

پروتئين کازئين تيمار شده بودند افزایش و با گذشت زمان

شدهاند ( .)Pech and Strand, 1996با گذشت زمان حضور

کاهش یافت .این در حالي بود که تعداد سلولهای خوني در

قارچ بيمارگر در هموسل حشره منجر به کاهش شمار کل

الروهای تيمار شده با پروتئين زئين در تمام بازههای زماني

یاختههای خوني و به دنبال آن شمار پالسماتوسيتها و

نسبت به شاهد کاهش یافت .نتایج بهدستآمده در این

گرانولوسيتها شد ،افزایش فعاليت سامانه ایمني در الروهای

پژوهش با نتایج بهدستآمده توسط لي و همکاران ( Lee et

تغذیه کرده از رژیم غذایي با پروتئين کازئين احتماال ناشي از

 )al., 2008در تطابق بود .آنها نشان دادند که آن دسته از

کيفيت باالی این پروتئين است زیرا تحقيقات قبلي نشان داده

الروهای Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lep.:

است که رژیم غذایي حاوی پروتئين با کيفيت باال منجر به

) Noctuidaeکه از رژیم غذایي با کيفيت حاوی پروتئين

افزایش عملکرد سامانه ایمني ميشود.

سلولهای خوني  ،تعداد گرانولوسيتها

کازئين تغذیه کردند ،دارای نرخ زندهماني و رشد سریعتری

با مقایسهی شاخصهای تغذیهای ،فيزیولوژی آنزیمهای

در مقایسه با الروهایي بودند که بر رژیم غذایي کم کيفيت

گوارشي و سامانه ایمني شبپره مدیترانهای آرد روی جيرهی

حاوی پروتئين زئين رشد یافتند .همچنين فعاليت ضد ميکروبي

غذایي حاوی پروتئين ميتوان اذعان نمود که کمترین تعداد

در الروهای تغذیه کرده از کازئين افزایش یافت .با توجه به

سلولهای خوني در الروهای پرورشیافته روی رژیم غذایي

نتایج بهدستآمده ميتوان اینگونه استنباط کرد که اندک

حاوی پروتئين زئين بود که حاکي از نامناسب بودن این

زماني پس از ورود قارچ بيمارگر به حفره عمومي الرو E.

پروتئين برای پرورش  E. kuehniellaاست .از آنجا که

 ،kuehniellaسامانه دفاع یاختهای تحریک شده و شمار کل

باالترین بازدهي تبدیل غذای بلعيدهشده و تعداد کل و

یاختههای خوني در واکنش به آن بيدرنگ افزایش یافته

تفکيکشده سلولهای خوني روی جيره غذایي حاوی پروتئين

است .شمارش افتراقي یاختههای خوني در همان فاصله زماني

کازئين بود ،لذا ميتوان این پروتئين را بهعنوان ترکيب مناسب

نشان داد که قسمت عمده افزایش تراکم یاختههای خوني

در رژیم غذایي برای تغذیه و پرورش انبوه E. kuehniella

مربوط به انواع گرانولوسيتها و پالسماتوسيتها است.

معرفي کرد.
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Abstract
The eggs and larvae of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Zell.), are widely used to
rear parasitoids and predators for biological control programs. In this study, nutritional responses and
digestive enzymes activities of the fourth instar larvae, as well as some immunological parameters of E.
kuehniella, were studied on the diet containing casein and zein proteins under laboratory conditions. The
fourth larval instar reared on diet containing casein had the highest relative rate of consumption (5.9 ± 0.2)
and relative growth rate (11.3 ± 0.3). The highest and the lowest activity of lipase, tripcine, elastase,
carboxypeptidase and aminopeptidase in larvae fed were on casein and zein proteins. In the
immunological study, injection of tween and Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin in larvae treated by
casein protein significantly increased the total number of hemocyte and the number of granulocytes and
plasmatocytes. This study indicated that the nature of the protein in the diet effects on physiological
mechanisms of feeding and affect the immune response.
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