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 -1گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
 -2موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ،تهران ،ایران.
تاريخ پذيرش مقاله1391/12/14 :

تاريخ دريافت مقاله1391/09/03 :

چکیده

زمینه و هدف :اپیدمی بیماریهای خطرناک و آزار و اذیت ناشی از گزش  ،Culexpipiensاهمیت پزشکی این حشرات را بیشتر کرده است .امروزه ،موفقترین حشره
کشهای زیستی ،توسط باکتریهایی از جنس باسیلوس تولید میشوند که در مرحلهی تشکیل اسپور ،اندوتوکسینهای پروتئینی کریستاله تولید کرده و هنگام ورود به
روده حشرات ،تحت شرایط قلیایی ،فعال شده و باعث صدمه به غشای سلولهای روده و تشکیل سوراخ در غشا میشوند .استفاده از پسابهایی که از کارخانجات مواد غذایی
حاصل میشوند ،راهی مناسب جهت تولید محصوالت با ارزش ،مانند حشرهکشهای زیستی است .هدف از اين تحقيق ،استفاده از پساب كارخانه توليد نشاسته براي توليد
حشرهكش زيستي توسط  B. thuringiensisدر سطح آزمايشگاهي ميباشد.

مواد و روشها :در این تحقیق ،باکتری ( Bacillus thuringiensis(H14بر روی پساب کارخانه تولید نشاسته رشد داده شد و طی عمل تخمیر ،پروتئین کریستاله با وزن مولکولی
 65کیلو دالتون ،تولید گردید .پروتئین حاصل ،بر روی الرو حشرهی  Culex pipiensاثر داده شد و میزان مرگ و میر بعد از گذشت 24و  48ساعت ،ارزیابی و با نمونه کنترل،
مقایسه گردید.
نتایج :در این مطالعه ،تعداد کل باکتریها و اسپورهای تولید شده در مرحله تخمیر ،شمارش شد که در محیط پلیت کانت آگار به ترتیب  12/5×108و  48×107کلنی در هر
میلیلیتربود.
نتیجهگیری :این پژوهش نشان داد ،تولید دلتا اندوتوکسین ،با اسپورزایی ،رابطه دارد و بیشترین میزان اثر سمیت پروتئینهای کریستالی در باالترین غلظت اسپورها میباشد.

کلمات کلیدی :حشرهکشهای میکروبی ،پساب ،دلتا اندوتوکسین ،باسیلوس

مقدمه

از نظر تاریخی ،بخش عمدهی ضایعاتی که توسط انسان تولید
میشود ،مستقیما وارد محیط زیست میگردد .به دلیل افزایش روز افزون
جمعیت ،این مساله باعث آلودگی شدید منابع آب و خاک شده و سالمت
انسان را تهدید میکند .در قرن نوزدهم ،مشکل به حدی جدی شد که
روشهایی برای تصفیه این ضایعات ارائه گردید و کمک کرد تا آب ،از
نظر شیمیایی و بیولوژیکی بیخطر شود ( .)1در کشورهای پیشرفته،
مقدار زیادی از فاضالبهای صنعتی و خانگی به روش بیولوژیکی تصفیه
میشوند اما از پسابهای خاص ،بهویژه آنهایی که از کارخانجات مواد
غذایی ،حاصل میشوند ،میتوان با فرآوریهایی برای تولید محصوالت
با ارزش افزوده ،استفاده کرده و از آنها مواد قابل ارائه به بازار مانند
پروتئینها ،چربیها و یا حشرهکشهای بیولوژیکی را بازیافت نمود (.)3 ,2
استفاده از تکنولوژیهای نوین جهت تولید حشرهکشهای زیستی ،باعث
میشود که نیاز به حشره کشهای مصنوعی و شیمیایی کاهش یابد.
هزینهی ساالنه کنترل شیمیـایی آفات کشاورزی و حشرات ،کـه عـامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :علی اصغر قالچیها ،گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،دانشكده پزشكي،
دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران .تلفنEmail: A.Ghalchiha@gmail.com 09122647224 :

بیماریها را به انسان و دام منتقل میکنند ،ساالنه بیش از  350میلیون
دالر برآورد شده است .عالوه بر هزینهی زیاد ،مصرف حشرهکشهای
رایج ،به علت عدم اختصاصیت این ترکیبات ،بقاء در محیط زیست و
تجمع آنها که باعث بیماریهای حیوانات ،به ویژه پرندگان ،میشود،
مشکل آفرین است ( .)4بدون شک ،اگر از مسئله اپیدمیهای ناشی از
حشرات و بیماریهای خطرناکی که این گروه از موجودات ،جان آدمی
را در معرض آنها قرار میدهند ،بحثی به میان نیاوریم ،میبایست آزار
و اذیتی را که ناشی از گزش این حشرات است را مورد توجه قرار دهیم.
از آن جمله ،وجود پشههای کولیسیده و نوعی از آن بهنام کولکس و
وفور فوق العاده آن در مناطق شهری است که عالوه بر انتقال برخی
از بیماریها نظیر فیالریازیس و آنسفالیتهای ویروسی ،گزش آن در
افراد حساس و بهخصوص کودکان ،موجب ناراحتیهای موضعی ،خارش،
سوزش ،ورم و عفونتهای ثانوی میشوند و همچنین موجب عدم
استراحت شبانه و در نتیجه ناراحتی روحی و تحریکات عصبی میگردد.
موجوديت پشههاي  ،CulexpipiensLinnaeus 1758از مدتها پيش
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بررسی آزمایشگاهی حشرهکش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب
کارخانه نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک الرو کولکس پیپینس
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تولید حشرهکش میکروبی باسیلوس تورینژینسیس بر روی پساب حاصل از کارخانه نشاسته
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مورد توجه قرار گرفته بود ،اما از سال  1960به دليل طغيان و حمله
به انسانها و اهميت آن در پزشکي ،به عنوان مشکل جهاني مطرح شد.
پراكندگي پشههاي اين کمپلکس از اروپا ،نواحي جنب حارهای در آسيا و
آفريقا تا قسمتهاي مرکزي آمريکاي شمالي ،يک سوم جنوبي آمريکاي
جنوبي و استراليا ادامه دارد ( .)5وفور پشههای کولکس پیپینس رابطه
نزديكي با توسعه فعاليتهاي اقتصادي و قلمروهاي جديد دارد .تغيير
و تخريب تاالبها ،احياي قلمروهاي خشك ،همه اينها تاثيرات زیادی
در فراواني پشهها در يك منطقه دارد .بر اساس مطالعات انجام شده
بین گونههای مختلف جنس کولکس ،فعالیت این گونهها ،از فروردین
ماه شروع و تا اواسط و گاهی اواخر پائیز نیز ادامه دارد .همچنین ،فرم
کولکس پیپینس مولستوس ،در فصل زمستان ،بهخصوص در منازلی که
دارای دستگاه تهویه مطبوع میباشند ،گاهی برای خونخواری به انسان
حمله میکنند .این گونه در زهکشها ،آبهای کثیف و چاه فاضالب
منازل ،تخمگذاری کرده و پس از طی دوره الروی و پوپ ،به منظور
خونخواری ،از دهانهی چاهها ،لولهی هواکش و سایر منافذی که در کف
حمام یا آشپزخانه وجود دارد ،خارج میگردد .اينگونه از پشه ،بر طبق
گزارش زعيم در بيشتر نواحي ايران پراكندگي دارد ( .)6کنترل حشرات
با استفاده از عوامل بیماریزای میکروبی (باکتریها ،قارچها ،پروتوزواها
و ویروسها) ،محاسن متعددی در مقایسه با سموم شیمیایی دارد .این
عوامل ،اختصاصی عمل کرده و به دلیل استفاده از سوبسترای ارزان قیمت،
هزینه تولید آنها نسبتا کم است .بسیاری از آنها ،دامنه فعالیت کمی
دارند و بقایایی از خود در محیط باقی نمیگذارند .ایجاد مقاومت نیز در
آنها بسیار غیر محتمل است .البته بسیاری از این ارگانیسمها ،به سادگی
در مقیاس وسیع قابل کشت نیستند ( .)7والرو و همکاران بیان کردند
که حشرهکشهای زیستی که توسط باکتری  B. thuringiensisتولید
میشوند ،ترکیبات بیولوژیکی بهشدت اختصاصی برای کنترل حشرات
میباشند که باعث ایجاد محیط سالمتر ،بهبود سالمت انسانها و تولید
غذای ایمن میشود (.)8
امروزه ،موفقترين حشرهكشهاي زيستي ،سموم حاصل از
باكتري های گرم مثبت از جنس باسيلوس ميبـاشند .بـاكتري
( Bacillus thuringiensis(H14كه براي حشرات اثر تخريبي دارد ،جزء
پروكاريوتها است و براي رشد ،به نور نياز ندارد .اين باكتريها در بسياري
از محيطهاي كشت سادهي آزمايشگاهي مانند محلول آبگوشت مغذي
( ،)Nutrient brothدر شرايط هوازي و در دماي بين  15-40درجه
سانتيگراد (دماي بهينه  30درجه سانتيگراد) به راحتي رشد ميكنند.
اين باكتري ،چندين توكسين توليد ميكند كه شامل موارد زير است:
 -1آلفا اگزوتوكسين :اين سم ،عالوه بر حشرات ،براي موش و ديگر
مهرهداران ،سمي ميباشد.
 -2بتا اگزوتوكسين :در برخي سويههاي اين باكتري ،توليد میشود
و بر روي پستانداران عوارض عمدهاي دارد .اين توكسين ،براي همه
موجودات زنده از جمله انسان (ایجاد صدمات ژنتيكي به سلولهاي
خونی) ،سمي و خطرناك بوده و وجود آن در فرآوردههاي تجاري ،در
برخي از كشورها ممنوع ميباشد.
 -3گاما اگزوتوكسين :اين توكسين ،براي حشرات ،سمي نميباشد.
 -4دلتا اندوتوكسين :در مرحله مرگ باكتري و تشكيل اسپور تشكيل
ميشود ( .)9امروزه در فرآوردههاي تجاري ،سويههايي از بـاكتري

 B. thuringiensisكه دلتا اندوتوكسين توليد مينمايند ،استفاده ميشود
(.)10
اين باكتريها در محل تشكيل اسپور ،اندو توكسينهاي پروتئيني
كريستاله توليد ميكنند .اين تركيبات پروتئيني كريستاله ،باعث ایجاد
آسیب در غشاي سلولهاي روده حشرات و تشكيل سوراخ در حشرات
ميشوند و عمل تجزيه كردن سلولهاي اپيتليال را انجام ميدهند (.)11
اين حشرهكشها ،از نوع تماسي نيستند و بايد توسط حشره مورد نظر
مصرف شوند .پروتئينهای كريستاله حشرهكش ،بايد به صورت قابل حل
درآيند تا بتوانند از نظر بيولوژيكي ،به شكل سم فعال عمل كنند .عمل
حل شدن سم كريستاله در قسمت مياني روده حشره ،كه یک محيط
قليايي است ،صورت ميگيرد و آنزيمهاي روده ،از طريق عمل پروتئوليز،
باعث فعال شدن آنها ميشوند ( .)12ايمني انسان و دام از اين فرآوردهها
به اين علت است كه شرايط روده انسان و دام بسيار اسيدي ميباشد و
براي اين سموم نامساعد است؛ چرا كه  pHباعث دناتوره شدن محلول
پروتئيني كريستاله حشرهكش شده و آنها را براي هيدروليز بهوسيله
پروتئاز روده آماده ميسازد .حشرات مسموم شده ،ممكن است به سرعت
تلف شوند يا به علت ناشي از مسموميت خون ،عمل تغذيه آنها متوقف
شده و در طي  2تا  3روز از بين بروند (.)13
برخي از فرآوردههاي حشرهكش ،نظیر سم ،كه حاصل از يك
گونه یا زيرگونه خاص از باسيلوس هستند ،ميتوانند براي راسته كامل
حشرات سمي باشند ،در حاليكه برخي ديگر ممكن است تنها عليه
چند گونه يا حتي فقط يك گونه ،مؤثر واقع شوند .از دهه ،1960باكتري
 ،B. thuringiensisاز گستردهترين حشرهكشهاي ميكروبي مورد استفاده
ميباشد .اغلب فرآوردههاي تجاري حاصل از  ،B. thuringiensisهم حاوي
سم پروتئيني و هم اسپور ميباشند ،در حاليكه برخي ديگر فقط
حاوي تركيب سمي هستند .مقدار مصرف اين سموم 4 ،تا  6گرم در هر
هكتار است كه براي كنترل بيش از  40حشره مختلف كه باعث خسارت
به كشاورزي و جنگلها شده و برخي ،عامل بيماريهاي انسان هستند،
بهكار ميروند .اندوتوكسينهاي توليد شده توسط  ،B. thuringiensisبراي
تعدادي از حشرات ،به طور اختصاصي عمل كرده و هنگامي كه در
معرض نور ماوراء بنفش يا ساير عوامل محيطي قرار ميگيرند ،بهسرعت
به تركيبات غيرسمي تبديل ميشوند .اين ويژگي باعث شده است كه
فرآوردههاي موجود ،به عنوان فرآورده مناسب براي محيط زيست شناخته
شوند .البته ،كاربرد آن بهدليل قيمت باالي توليد در مرحله تخمير محدود
شده است ( .)7استندباري و همكاران ،بيان كردند که  35-59درصد از
هزينه توليد ،مربوط به محيطهاي تخمير است بنابراين ،توليد تجاري سم
پروتئيني حاصل از  B. thuringiensisبا هدف بازده باال و كمترين هزينه،
بايد از مواد خام قابل دسترس و ارزان قيمت استفاده كرد (.)14
عبدالحميد ،گزارشهایی مبني بر كاهش هزينه توليد سم ميكروبي
در اثر جايگزيني تركيبات محيطي گران قيمت ،مانند آرد سويا و يا
پودر ماهي با ضايعات و پسابهاي صنعتي (نشاسته كاساوا ،نشاسته
ذرت ،سبوس گندم ،خيساب ذرت ،مالس و آب پنير) ارائه داد (.)15
اين تركيبات ،حاوي عناصر مغذي ضروري براي رشد ،توليد اسپور و
تشكيل كريستالهاي پروتئيني توسط  B. thuringiensisاست (.)16
پساب كارخانه توليد نشاسته ،محيط كشت تخمير مناسبي براي توليد
پروتئين كريستاله توسط باكتري  B. thuringiensisاست ،ولي فعاليت
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مواد وروشها

میزبان :نمونهگيري بالغ به روش صید کلی ،از فروردین لغايت آبان
ماه  1388و طي شش نوبت صورت گرفت .پشههای بالغ ،از منطقهای به
نام جاجرود واقع در شرق شهر تهران ،که وفور پشه کولکس پیپینس در
آن زیاد است ،صید گردید .از آنجا که پشههای بالغ کولکس پیپینس،
درون خوار و درون دوست هستند و شبهنگام به منظور خونخواری و
استراحت به داخل اماکن مسکونی وارد میشوند ،صید آنها توسط پشه
بند ،در طول شب و در داخل منازل مسکونی صورت گرفت .پشههای
جمع آوری شده ،ابتدا با استفاده از کلید کولکسهای ایران که توسط
زعیم و کرانستون تهیه شده است ،شناسایی شدند که همگی آنها
 Culexpipienspipiensبودند .پرورش کولکس پیپینس ،در انسکتاریوم
گروه حشرهشناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ،صورت پذیرفت .اولین
تخمگذاری ،پس از گذشت  3روز از قرار دادن پشههای نر و ماده در داخل
قفس و خونخواری هر شب آنها از هامستر صورت گرفت .تخمهای جمع
آوری شده ،در داخل ظروف پرورش آزمایشگاهی قرار گرفتند .پس از
گذشت  3-5روز تفریخ ،و الروهای سن یک از آن خارج شدند.
محيط كشت :ميزان عناصر موجود در پساب كارخانه توليد نشاسته
ممتاز شیراز ،در جدول  1نشان داده شده است .بر اين اساس ،پساب
كارخانه توليد نشاسته تهيه و به عنوان محیط کشت استفاده شد.
جدول 1ـ ميزان عناصر موجود در پساب كارخانه توليد نشاسته
مواد جامد كل (گرم بر ليتر)

17

مواد جامد سوپانسيون (گرم بر ليتر)

11

)مواد جامد سوپانسيون فرار (گرم بر ليتر

8

pH

3/81

كربن كل (%ماده جامد خشك)

51/83

نيتروژن كل (%ماده جامد خشك)

8/89

فسفر كل (ميليگرم بر كيلوگرم)

14/33

سويه بـاسيلوس تورينژينسيس :در ايـن تحقيـق ،از
بـاكتـري ( ،Bacillus thuringiensis(H14استفاده شد .اين باكتري،
از بخش تحقيقات بيولوژيك آفات موسسه گياه پزشكي کشور
تهيه گرديد .براي تهيه كالچر فعال ،ابتدا باكتري در محيط محلول

آبگوشت مغذي كشت داده شد و در  30درجه سانتي گراد به مدت
 48ساعت ،گرمخانهگذاري و سپس در دماي  4درجه سانتي گراد،
نگهداري گرديد (.)19 ,18
آماده سازي ماده تلقيح شده :اين عمل در دو مرحله صورت
گرفت .ابتدا باكتري مورد نظر با  100ميلي ليتر آبگوشت تريپتيكاز
سوي كه در دماي  121درجه سانتي گراد به مدت  30دقيقه سترون
شده بود ،مخلوط گشته و  24ساعت در  30درجه سانتيگراد نگهداري
گرديد .سپس %2 ،حجمي از محيط كشت تلقيح شده برداشته شده و با
 300ميلي ليتر ديگر از محيط كشت آبگوشت تريپتيكاز سوي سترون
شده مخلوط گرديد و به مدت  24ساعت در دماي  30درجه سانتيگراد
نگهداري شد و در نهايت %2 ،حجمي از محيط كشت تلقيح شده كه
حاوي سلولهاي رشد كرده بود ،برداشته شده و به محيط كشت تخمير
منتقل گرديد pH .محيط كشت براي تلقيح در تمام مراحل ،برابر با 7
تنظيم گرديد (.)19
تخمیر :در ابتدا با افزون سود pH ،محيط كشت (پساب كارخانه) بر
روي  7تنظيم شد و محيط در  121درجه سانتيگراد ،به مدت  30دقيقه
سترون گرديد .سپس محيط كشت تلقيح شده به ميزان  %2حجمي به
محيط كشت تخمير اضافه شده و عمل تخمير به مدت  30-35ساعت
در دماي  30درجه سانتيگراد در شرايط هوازي صورت پذيرفت .در اين
مرحله ،پروتئينهاي كريستاله توسط باكتري توليد گرديد (.)20,21
شمارش تعداد باكتري و اسپورها :ابتدا ،نمونهها با روش رقيقسازي
سريالي توسط كلريد سديم  0/9درصد ،رقيق شده و اين عمل تا رقت
 10 -7ادامه داده شد 0/1 .ميليليتر از نمونههاي رقيق شده ،به محيط
پليت كانت آگار منتقل شد و در دماي  30درجه سانتيگراد به مدت 24
ساعت نگهداري گرديد .براي شمارش اسپورها ،ابتدا نمونهها در حمام آب
 80درجه سانتي گراد به مدت  10دقيقه حرارت داده شدند و سپس سرد
شده تا سلولهاي رويشي ،از بين رفته و فقط اسپورها باقي بمانند .كشت،
مشابه مراحل باال انجام شد و در نهايت ،كلنيهاي حاصل ،شمارش شده
و تعداد آنها در هر ميليليتر گزارش گرديد (.)22
الكتروفورز  SDS-PAGEبر روي نمونه حاوي پروتئينهاي
كريستاله :براي بررسي پروتئينهاي كريستاله ،الكتروفورز SDS-PAGE
انجام شد ( .)23براي ژل جدا كننده ،گراديان غلظت  %5تهيه گرديد.
نشانگر فرمنتاز ،به عنوان استاندارد ،استفاده شد و وزن مولكولي پروتئين
حاصل با استفاده از پروتئينهاي استاندارد ،تعيين گرديد.
ارزيابي زيستي :براي تعيين قدرت حشرهكشي نمونهها ،مخلوطي
از اسپور و كريستالهاي  ،B. thuringiensisبر الرو  C. pipiensتاثیر داده
شد و میزان مرگ و میر ارزیابی گردید .برای این منظور ،غذای آنها
به حشرهکش زیستی آلوده شد و در  5ظرف جداگانه قرار داده شدند.
سپس ظرفهای کوچکی از آب در محیط کشت آنها قرار داده شد و در
هر ظرف  10الرو اضافه گردید .سپس در دمای معمولی ،تحت شرایط
هوازی نگهداری شدند و میزان مرگ و میر آنها بعد از  24و  48ساعت
محاسبه گردید (.)22
آنالیز آماری :به منظور تجزیه و تحلیل نتایج ،برنامه کامپیوتری
 SPSSنسخه  19و اطالعات بهدست آمده از آزمون ارزیابی زیستی با
استفاده از  ،T -testتحلیل و برای تعیین اختالف بین میانگین نمونهها،
آزمون دانکن بکار برده شد و مقایسه در سطح  5درصد صورت پذیرفت.
http://journal.fums.ac.ir
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حشرهكشي پروتئينهاي سمي ،فقط وابسته به نوع محيط كشت تخمير
نيست ،بلكه ميزان فعاليت حشرهكشي آنها ،به عواملي همچون فعاليت
كالچر باكتريايي ،نوع تركيبات محيط ،منابع كربن و نيتروژن و نسبت
آنها ( )C/Nو ميزان دلتا اندوتوكسين توليد شده ،بستگي دارد .نتايج
مشابه توسط كانگ و همكاران در سال  1992بيان شد (.)17
هدف از این تحقيق ،استفاده از پساب كارخانه توليد نشاسته براي
توليد حشرهكش زيستي توسط  B. thuringiensisدر سطح آزمايشگاهي
ميباشد كه عالوه بر كاهش آلودگي محيط زيست ،سبب توليد محصوالتي
با ارزش افزوده ميشود.
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تولید حشرهکش میکروبی باسیلوس تورینژینسیس بر روی پساب حاصل از کارخانه نشاسته

نتایج

جدول 2ـ تعداد کل باکتری و اسپورهای حاصل از (Bacillus thuringiensis(H14

در محیط کشت تخمیر بعد از  24ساعت

شمارش کل باکتری ()cfu/ml

12/5*108

شمارش اسپور ()cfu/ml

48*107

اسپورزایی ()%

38/4

الکتروفورز :وزن مولکولی پروتئین کریستاله ،با روش SDS-PAGE

و با استفاده از پروتئین نشانگر اندازهگیری شد و حدود  65کیلو دالتون
تعیین گردید (شکل .)1

ارزیابی زیستی :نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میزان
مرگ و میر الروهای  ،C. pipiensنسبت به نمونههای کنترل (فاقد سم
پروتئینی حاصل از باکتری) ،در سطح  5درصد به صورت معنیدار افزایش
داشته است .البته میزان مرگ و میر الروها در مدت زمان  48ساعت
http://journal.fums.ac.ir

جدول 3ـ مقایسه مرگ و میر الروهای  C. pipiensدر اثر سم حاصل از باکتری
)B. thuringiensis (H14

نمونه /زمان

 24ساعت

 48ساعت

کنترل (بدون سم)

*0/00a

0/50a

پلیتهای حاوی سم

9/00b

9/60b

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشان دهنده اختالف آماری معنیدار میباشد (.)p<0.05

بحث و نتيجهگيري

 Baumو همكاران نشان دادند که توليد دلتا-اندوتوكسين ،با اسپورزايي
 B. thuringiensisرابطه دارد و بيشترين ميزان اثر سميت پروتئينهاي
كريستالي در غلظت باالي اسپورها رخ ميدهد ( .)24تيرادو -مونتيل و
همكاران بيان كردند حضور اسپورها در محيط كشت اثر تقويتكنندگي
بر فعاليت كريستالهاي سم و اثر آنها دارد ( .)25البته تحقيقات يزا
و همكارش نشان داد كه دانسيته باالي اسپور نيز ميتواند يك عامل
ممانعتكننده براي تشكيل اندوتوكسين باشد (.)13
 Lachhabو همكاران بيان كردند در محيط پساب نشاسته،
باكتري  ،B. thuringiensisفاز تاخيری كوتاهي دارد و سريعا ميتواند
خود را با شرايط محيطي ،وفق داده ،آنزيمهاي ويژه براي كاهش
مواد آلي موجود در پساب توليد كند و انرژي مورد نياز خود را براي
انجام اعمال سلولي تامين نمايد .اما اين باكتري ،در محيط حاوي
نشاسته ،بهدليل دارا بودن ميزان زياد كربوهيدرات قابل دسترس و
نيتروژن (جدول  ،)1مرحله رشد طوالني داشته و مرحله اسپورزايي
آن اندكي به تاخير ميافتد ( B. thuringiensis .)26در شروع مرحله
اسپورزايي ،براي هيدروليز مواد آلي مورد نياز خود چندين نوع پروتئاز
توليد ميكند كه ميزان توليد آنزيم پروتئاز بستگي به غلظت كربن و
نيتروژن قابل دسترس در محيط دارد .هرچه ميزان اين تركيبات آلي
بيشتر باشد ،توليد پروتئاز ،كاهش مييابد .بنابراين ،پساب كارخانه
توليد نشاسته بهدليل دارا بودن تركيبات آلي ،محيط مناسبي براي
توليد سم ميكروبي حاصل از  B. thuringiensisميباشد .چنانچه
زمان تخمير بيشتر شود ،ميزان فعاليت آنزيم پروتئاز بيشتر گرديده و
باعث هيدروليز پروتئين كريستاله توليدي شده و فعاليت سم حاصل،
كاهش مييابد .پس ،مدت زمان مرحله تخمير بايد معين و حدود -35
 30ساعت در نظر گرفته شود ( .)19نتايج به دست آمده در اين تحقيق
با نتيجه تانسي و همكاران كه بر روي محيط كريستالهSDS-PAGE ،
انجام دادند مطابقت دارد .آنها مشاهده كردند كه پروتئين كريستاله دلتا
اندوتوكسين حاصل از  B. thuringiensisكه در مرحله اسپورزايي باكتري
توليد ميشود ،حدود  130كيلو دالتون ميباشد كه به دليل فعاليت باالي
آنزيم پروتئاز ،اين باكتري در محيط كشت شكسته شده و توليد دلتا
اندوتوكسين با وزن مولكولي  65كيلو دالتون ميكند (.)11
با استفاده از پساب كارخانه توليد نشاسته به عنوان محيط كشت
تخمير ،و تلقيح آن با باكتري  ،B. thuringiensisسم پروتئيني به صورت
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رابطه شمارش اسپور و میزان پروتئین کریستالی :طبق نتایج
بدست آمده در این تحقیق ،تعداد کل باکتریها و اسپورهای شمارش
شده ،با استفاده از محیط کشت پلیت آگار به ترتیب  12/5×108و
 48×107کلنی در هر میلیلیتر بود (جدول.)2

نگهداری در محیط حاوی غذای مصنوعی آغشته به سم پروتئینی ،نسبت
به  24ساعت ،افزایش بیشتری داشته است (جدول .)3
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67 صفحه

علي اصغر قالچيها و همكاران

: كيلو دالتون توليد شد كه باعث از بين شرح زير ارائه مي شود65 كريستاله با وزن مولكولي
 در شرایط، غلظتهای مختلف از محیطهای کشت مواد افزودنی-1
 در مقايسه با، اين نوع حشرهكش زيستي. گرديدC. pipiens بردن الرو
. در برابر دیگر گونههای کولکس مورد ارزیابی قرار گیرد، عالوه ب ر اين كه مزايايي همچون هزينه توليد كم در نتيجه صحرایی،سموم شيميايي
 از محیط کشت دیگری مانند سبوس گندم برای ایجاد محیط-2
 باعث كاهش،استفاده از سوبستراي ارزان قيمت و عملكرد اختصاصي دارد
.آلودگي محيط زيست و توليد غذاي ايمن و سالم خواهد شد و ميتواند با کشت مناسب برای باکتری استفاده شود
 كاربرد وسيعي در صنعت كشاورزي و بهداشت بهويژه،تحقيقات گستردهتر
 تاثیرات این محیط کشت نیز بر روی باکتری باسیلوس-3
.در ايران داشته باشد
.اسفریکوس آزمایش شود
 پيشنهاداتی به،جهت تكميل مطالعه حاضر و مطالعات آينده
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Abstract

Background & Objective: Epidemic of dangerous diseases caused by Culex pipiens’ bites prompted us to focus on these
groups of insects. Today, the most successful biological insecticides are produced by the bacteria of the genus Bacillus, which
in the production phase of spores, makes crystalline endotoxin protein. This protein can be activated upon entering the insect’s
intestine in alkaline condition and damage the membranes of the intestine cells. Sewage obtained from food factories is required for the production of such valuable biological insecticides. We sought to utilize the sewage from a starch factory in order
to produce biological insecticides by Bacillus thuringiensis in the lab.
Materials & Methods: In this study, Bacillus thuringiensis (H14) was grown on sewage from a starch factory. During fermentation, crystalline proteins with a molecular weight of 65 kDa were produced. The proteins, produced on the insect larvae of
Culex pipiens, were thereafter tested, and mortality rates after 24h and 48h were evaluated and compared with those of control
samples.
Results: The total numbers of bacteria and spores produced in agar plates during fermentation were 12/5×10 8 and 48×10 7
colonies per ml, respectively.
Conclusion: This study showed that the production of delta endotoxin is correlated with the phase of spore production, and the
highest toxicity effect of crystal proteins is in the highest density of spores.
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