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Abstract
The objective of this experiment was to study the effect of diet containing high (40.7 %) non fibrous carbohydrates on some inflammatory and native
immunity related genes expression in lactating Jersey cows. Seven lactating multiparous (2.5 ± 0.5) Jersey cows with 71 ± 3 days in milk and 28 ± 6.6
kg of average milk production were used. All cows received a control diet containing low (34.3 percentage of dry matter) non fibrous carbohydrates
content for the first 14 days and then were were switched to a diet containing high (40.7 percentage of dry matter) non fibrous carbohydrates content
for one week. Blood samples were collected on day 0 (After 14 days of feeding control diet) and days 4 and 7 after feeding high NFC diet. Relative
gene expression of seven genes (IL1-β, TNF-α, MNDA, CD74, TLR2, SELECTIN, TGF1-β) were measured. The results showed that gene
expression of the pro-inflammatory cytokines (IL1-β and TNF-α) and anti-inflammatory proteins (MNDA, D74, TLR2, SELECTIN, TGF1-β) was
down regulated during feeding of high NFC diet (P<0.05). These data indicated that feeding a high non-fibrous carbohydrates diet caused
inflammation and affected immunity system in lactating Jersey cows.

Keywords: Carbohydrates, Cytokine, Dairy cow, Gene, Nutrition, Inflammation.
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گلناز تأسلی ،فرخ کفیل زاده ،داراب قدیمی ،وان لور ،مایکل بالو

مقدمه 

کربوهیدراتهای غیرالیافی زیاد ،تحریک شود [ .]7این

پستانداران قادر هستند که به تغییر میزان مواد مغذی پاسخ

نوع جیرهها باعث آزادشدن ترکیبات سمی باکتریایی در

دهند .این پاسخ از طریق سازوکار بیان ژن (از سطح

دستگاه گوارش بهویژه شکمبه حیوان میشود [ .]7از

رونویسی تا ترجمه) صورت میگیرد [ .]27مطالعه اثر

جمله این ترکیبات سمی ،لیپوپلیساکاریدهای دیواره

مواد مغذی بر بیان ژن به درک بیشتر علت بیماریهای

سلولی باکتریهای گرم منفی هستند که عمدهترین سموم

متابولیکی کمک میکند .پژوهشهای بسیاری در جوندگان

داخلی آزادشده محسوب میشوند .این سموم وارد سیستم

و انسان نشان دادهاند که چاقی ناشی از پرخوری با التهاب

گردش خون شده و میتوانند باعث القای التهاب شوند.

مزمن ارتباط دارد .این نوع چاقی باعث بروز

در هنگام التهاب سایتوکاینهای پیشالتهابی مانند

ناهنجاریهای متابولیکی مانند کبد چرب و دیابت نوع دو

از ماکروفاژها ترشح و منجر به تولید پروتئینهای فاز حاد

میشود [ .]22مصرف کربوهیدراتهایی که به سرعت

در کبد میشود [.]7

TNF-α

هضم میشوند ،در انسان باعث تعدیل بیان ژن بافت

در این آزمایش ،بیان نسبی ژنهای  ،TNF-αاینترلوکین

چربی زیرپوستی [ ]70میشود و در اسب [ ]0و موش

یک بتا ( ،)IL1βتول الیک رسپتور دو ( ،)TLR2ال -سلکتین

[ ]76بهترتیب سبب تورم سم و تورم مفاصل میشود .در

( SELLیاCD62L

) ،سیدی  ،)CD74( 70میلوئید نوکلئار

انسان ،غذاهایی که پس از مصرف ،منجر به افزایش سریع

دیفرنشیشن آنتیژن ( )MNDAو ترنسفورمینگ فاکتور بتا

انسولین خون میشوند ،بیان ژنهای مرتبط با استرس و

یک ( )TGFβ1از ژنهای مرتبط با سیستم ایمنی مطالعه شد

( Cytokine–mediated

(اسم کامل ژنها در جدول ( )2ارایه شده است).

ایمنی را با استفاده از سایتوکاینها

 )immunityو مسیرهای وابسته به اینترلوکین

( Interleukin

سایتوکاینهای

 TNF-αو IL1β

از خانواده سایتوکاینهای

 )pathwayافزایش میدهند [ .]73مصرف رژیم غذایی

پیشالتهابی هستند TNF-α .مواد محلول با ساختار پروتئینی

پرکربوهیدرات باعث کاهش گونههای فعال اکسیژن

است که از سلولهای متفاوت و بهطور عمده از

میتوکندریایی [ ]2و افزایش غلظت سایتوکاینهای

ماکروفاژها ترشح و منجر به تولید پروتئینهای فاز حاد در

(cytokines

 )Pro-inflammatoryمانند تومور

کبد میشود [ IL1β .]7نیز نقشی مشابه  TNF-αدارد .سایر

نکروسیس فاکتور آلفا

( Tumor necrosis factor- alpha,

ژنهای مورد مطالعه در این آزمایش نقش ضدالتهابی

پیشالتهابی

 )TNF-αمیشود [.]9

دارند و پس از وقوع التهاب واکنش نشان

میدهند.

استفاده از جیرههای حاوی میزان زیاد کربوهیدراتهای

 TGFβ1با کاهش فعالیت برخی از سلولهای ایمنی مانند

غیرالیافی در تغذیه گاوهای شیری پرتولید امری رایج

سلولهای کشنده طبیعی

 )Naturalو

است تا نیاز شیردهی آنها تأمین شود .کربوهیدراتهای

ماکروفاژها ،باعث کاهش التهاب میشود [ .]75ژن

غیرالیافی شامل نشاسته ،پکتین و قندهای محلول میباشد

MNDA

و

و مقدار آن در جیرههایی با نسبت علوفه به کنسانتره 04

مونوسایتهای خون وجود دارد و با پروتئینهای

به  64درصد میتواند تا  04درصد هم افزایش یابد [.]74

اینترفرون ارتباط داشته و در مرگ سلولی و التهاب نیز

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد سیستم ایمنی

نقش دارد [ .]72ژن  CD74که میزان بیان آن هنگام وقوع

گاوهای شیرده میتواند با مصرف جیرههای حاوی

بیماریهای التهابی و سرطان افزایش مییابد ،تولید
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پروتئینی با همین نام را برعهده دارد که نقش مهمی هم در

شیری نژاد جرسی با میانگین وزن  )77/9±( 047کیلوگرم

سیستم ایمنی ذاتی و هم در سیستم ایمنی اکتسابی دارد.

و میانگین تولید شیر  )6/6 ±( 22کیلوگرم استفاده شد که

این پروتئین نقش خود را از طریق فاکتوری به نام

در روز  )3 ±( 77پس از زایش بودند .این گاوها در دوره

( )Macrophage migration inhibitory factorانجام میدهد و

دوم یا سوم شیردهی بودند ( .)2/4±5/5هنگام اجرای

بهواسطه این فاکتور ترشح سایتوکاینهایی که باعث

آزمایش یک رأس از گاوها بهدلیل بیماری حذف گردید و

کاهش التهاب میشوند ،افزایش مییابد [.]2

آزمایش با هفت رأس گاو ادامه یافت .در طول دوره

سلولهای لوکوسایتهای چندهستهای تولید مولکولی

آزمایش دامها در جایگاههای انفرادی با ابعاد  74×0متر

سلکتین ()L-Selectin

نگهداری شدند و به آب تمیز و خوراک دسترسی داشتند

به نام سلکتین را بر عهده دارند .ال-

یکی از اعضای خانواده سلکتینها میباشد که بهصورت

و دو بار در روز (شش صبح و شش عصر) شیردوشی می

مولکول چسبان سلولی بر سطح لنفوسیتهای محیطی،

شدند .جیره دامها براساس جدول پژوهشهای ملی کشور

مونوسیتها و نوتروفیلها بارز میشود [ .]22این مولکول

آمریکا [ ]77متوازن گردید .دو نوع جیره با میزان انرژی

نقش کلیدی در شروع مهاجرت گلبولهای سفید از عروق

یکسان ولی با میزان کربوهیدراتهای غیرالیافی متفاوت

به داخل بافتهای لنفاوی یا نواحی مختلف التهاب

در آزمایش استفاده شد.

موضعی دارد [ TLR2 .]27در مونوسایتها ،ماکروفاژها و

ترکیب مواد تشکیلدهنده و مواد مغذی جیرهها در

لوکوسایتهای چندهستهای خون وجود دارد که در

جدول ( )7نشان داده شده است .نسبت علوفه به کنسانتره

اتصال باکتریهای گرم مثبت و ویروسها و یا محصوالت

در هر دو جیره ثابت و برابر  04به  64بود .تمامی گاوها در

آنها به گیرنده نقش دارند و منجر به سلسله وقایعی

دو هفته اول آزمایش جیره شاهد (حاوی  30درصد

میشود که در نهایت باعث التهاب میشود [ .]75اطالعات

کربوهیدراتهای غیرالیافی) و در هفته سوم ،جیره با میزان

محدودی در مورد اثر جیرههای حاوی کربوهیدراتهای

کربوهیدراتهای غیرالیافی زیاد (حاوی  04درصد

غیرالیافی زیاد بر سیستم ایمنی در نشخوارکنندگان و

کربوهیدراتهای غیرالیافی) را دریافت کردند .خوراک

بهخصوص گاوهای شیرده وجود دارد .هدف از انجام این

مصرفی بهصورت کامال مخلوط داده شد .طی دوره آزمایش

پژوهش مطالعه اثر جیره حاوی سطح زیاد کربوهیدراتهای

نمونههای خوراک در هفته دوم مصرف جیره شاهد و هفته

غیرالیافی بر سازوکار مولکولی سیستم ایمنی ذاتی در گاوهای

مصرف جیره حاوی کربوهیدراتهای غیرالیافی زیاد

شیرده بود.

بهصورت یک روز در میان جمعآوری و به آزمایشگاه مواد
خوراکی برای تجزیه مواد مغذی ارسال گردید .برای

موادوروشها 

این آزمایش در گاوداری تکزیکو جرسی

اندازهگیری بیان ژن ،نمونههای خون در روز صفر (انتهای
( Texico jersey

روز  ،70که گاوها جیره شاهد دریافت کرده بودند) و

 )farmواقع در ایالت نیومکزیکو کشور آمریکا و بخش

روزهای چهارم و هفتم (پس از تغییر جیره) از سیاهرگ

آزمایشگاهی بیان ژن در آزمایشگاه نوتریوفیزیوژنومیک

وداج هر گاو گرفته شد .پس از خونگیری بالفاصله معرف

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلینوی

ترایزول به نمونهها اضافه شد و تا زمان انجام آزمایش بیان

آمریکا انجام شد .برای انجام آزمایش از هشت رأس گاو

ژن در دمای  -24درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
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جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرهها (درصد در ماده خشک)
جیره شاهد

جیره حاوی کربوهیدراتهای غیرالیافی زیاد

مواد خوراکی (درصد)
علف چاودار

8/2

11

علف یونجه

22/9

22/4

علف سورگوم

4/1

---

ساقه ذرت

4/3

5/2

خوراک گلوتن ذرت

12/2

---

بقایای ذرت پس از تولید اتانول

12/1

3

تخم پنبه

5/2

---

ذرت ورقه شده

26/5

22/6

جو ورقه شده با بخار

---

13/8

کنجاله کانوال

---

13

مکمل چربی

.5/4

---

مکمل مواد معدنی

4/1

4/1

ترکیبات شیمیایی محاسبهشده (درصد در ماده خشک)
پروتئین خام

16/2

16/2

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

33/8

35/2

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

16/4

15/5

34/3

45/2

نشاسته

23/6

28

چربی خام

6/1

3/9

انرژی خالص شیردهی (مگاکالری بر کیلوگرم)

1/52

1/54

1

کربوهیدراتهای غیرالیافی

 .1بر اساس جداول انجمن پژوهشهای ملی سال  2551محاسبه شد.

با

طراحی شد (جدول  .)2جهت افزایش دقت و به حداقل

برای اندازهگیری بیان نسبی ژن،

استخراجRNA

استفاده ازکیت شرکت ( )Ambion,Inc, Austin, TX, USAو

رساندن آلودگی  DNAیکی از آغازگرهای پیشرو و پیرو

RNA

در نواحی مرز اگزون -اگزون قرارگرفتند .ژنهای

(NanoDrop ND-

 RPS9 ،GAPDHو  UTXژنهای کنترل این آزمایش بودند

طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .کیفیت
استخراجشده با استفاده از نانودراپ

(جدول .)2

 )1000, NanoDrop Technologies, Rockland, DEتأیید شد.

برای انجام واکنشهای

برای طراحی آغازگرهای اختصاصی ژنهای مورد مطالعه،

Real Time PCR

ازدستگاه

( ABI Prism 7900 HT SDS instrument Applied

ابتدا توالی کامل DNAمربوطه از پایگاه اطالعات

 )Biosystems,استفاده شد .واکنش زنجیرهای

بیولوژیکی  NCBIگرفته شد .سپس با استفاده از نرمافزار

CA, USA

 Primer Expressنسخه دوم آغازگرهای اختصاصی

پلیمراز پیشرفته با سه تکرار آزمایشی انجام شد.
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جدول  .2فهرست پرایمرهای استفادهشده
ژن

نام کامل ژن

شماره ثبت

جفت

در بانک ژن

باز

برای quantitative real-time PCR

آغازگر معکوس

آغازگر پیشرونده

TNFα

Tumor necrosis factor α

NM_173966.3

114

TCGGCTACAACGTGGGCTAC

CCAGAGGGAAGAGCAGTCCC

IL1β

Interleukin 1 β

NM_174093.1

155

TTCTCGTCACTGTAGTAAGCCATCA

ATTCTCTCCAGCCAACCTTCATT

TLR2

Toll like receptor 2

NM_174197.2

153

TACTTGCACCACTCGCTCTTCA

CTGGCAAGTGGATTATCGACAA

LSELL

L selectin

NM_174182.1

154

CCGTAGTACCCCAAATCACAGTT

CTCTGCTACACAGCTTCTTGTAAACC

CD74

Cluster of Differentiation 74

NM_001034735.1

155

GGACCCTCAAAGGGCTTCTC

TGGATGGCTTGGACTGGAA

MNDA

Myeloid nuclear differentiation antigen

XM_863928.2

155

TTGCTTGACCTTGGTGACCTT

CAGACTTACACTCGTGTGCTTTGA

TGFβ1

Transforming growth factor beta 1

NM_001166068.1

155

AGCTCGGACGTGTTGAAGAAC

AGGTCACCCGCGTGCTAA

GAPDH

Glyceraldehyde 3-phosphate
dehydrogenase

NM_001034034.2

53

CCCACTTGATGTTGGCAG

TGGAAAGGCCATCACCATCT

RPS9

Ribosomal protein S9

NM_001101152.2

64

CCTCCAGACCTCACGTTTGTTC

CCTCGACCAAGAGCTGAAG

UXT

Ubiquitously expressed transcript

NM_001037471.2

151

TGTGGCCCTTGGATATGGTT

GGTTGTCGCTGAGCTCTGTG

مواد موردنیاز برای واکنشهای زنجیرهای شامل چهار

و همگنی واریانس برای باقیماندهها با رویه همبسته

4/0 ،SYBER

 )PROCمورد آزمون قرار گرفت .اثرات

میکرولیتر  ،cDNAپنج میکرولیتر

GREEN

(CORR

میکرولیتر آغازگر رفت 4/0 ،میکرولیتر آغازگر برگشت و

معنیداری در سطح احتمال کمتر یا مساوی  4/45معنیدار

 4/2میکرولیتر آب فاقد  DNAse/RNAseبود .برنامه زمانی

تلقی شدند و تمایل به معنیداری در سطح احتمال  5تا

و دمای مورداستفاده برای انجام واکنش در جدول ()3

 74درصد بحث شد.

نشان داده شده

رابطه ()7

است.

Yij = µ + Di + Tj + (Di ×Tj) + Rk + eijk

که در این رابطه Yij؛ متغیر وابستهµ ،؛ میانگین جامعه،
جدول  .3برنامه زمانی و دمای مورداستفاده در واکنش

Di؛ اثر جیرهTi،؛ اثر زمانDi×Tj ،؛ اثر زمان در جیرهRK ،؛

Real

Time PCR

دما (درجه سانتیگراد)

زمان (ثانیه)

مرحله

واکنش
واسرشتسازی

95

15

 45سیکل

اتصال

65

45

 45سیکل

گسترش

65

45

اثر تصادفی گاو و eijk؛ اثر خطای آزمایشی است.
نتایجوبحث
اثر زمان اثر بر میزان بیان همه ژنهای موردمطالعه
معنی دار بود (جدول  .)0بهطوری که با پیشرفت زمان،

دادههای حاصل از این پژوهش با نرمافزار آماری

SAS

مصرف جیره دارای سطح باالی کربوهیدراتهای

(نسخه  )9/7و با استفاده از رویه مدل مختلط و بهصورت

غیرالیافی باعث کاهش بیان ژنها شد ( .)P>4/45ناهمسو

دادههای تکرارشده در زمان برای مدل ( )7تجزیه و

با نتایج پژوهش حاضر ،مصرف جیره دارای  04درصد

میانگینها با آزمون حداقل تفاوت معنیدار مقایسه شدند.

کربوهیدرات های غیرالیافی باعث افزایش بیان ژنهای

برای تخمین میانگین حداقل مربعات از روش حداکثر

 TNF-αو  IL1βدر خون و بافت رحم گاوهای شیری شد

درستنمایی محدودشده استفاده شد .توزیع نرمال دادهها

[ .]3همچنین ،بیان ژنهای  TNF-αو  IL1βدرکبد گاوهای
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گلناز تأسلی ،فرخ کفیل زاده ،داراب قدیمی ،وان لور ،مایکل بالو

درصد

کربوهیدراتهای غیرالیافی زیاد دارد .این روند کاهش

شیری

تغذیهشده

کربوهیدراتهای غیرالیافی افزایش یافت [ .]6این

بیان ژن ال -سلکتین در آزمایش حاضر در سطح پروتئین

افزایش بهدلیل ورود لیپوپلیساکاریدهای دیواره سلولی

هم مشاهده شد و از روز دوم پس از تغییر جیره میزان

باکتریهای گرم منفی به خون و افزایش پاسخهای

پروتئین ال -سلکتین کاهش یافت .همچنین گزارش شده

التهابی سایتوکاینها میباشد .اما هم سو با این نتایج،

است که در گاو در روزهای نزدیک به زایش [ ]79و

مصرف جیره حاوی  00درصد کربوهیدراتهای

روزهای اول پس از زایش [ ]70بیان ژن ال -سلکتین کم

غیرالیافی در گاو های شیرده باعث کاهش بیان ژنهای

شد ،که دلیل آن وقوع التهاب و افزایش کورتیزول خون

بافت اپیتلیوم شکمبه شد [ .]7کاهش

بود [ ،]5چرا که افزایش سطح گلوکوکورتیکوئیدها در

و ,IL1βمدت و

هنگام التهاب باعث کاهش بیان ژن ال -سلکتین میشود

 TNF-αو IL1β

جیره

با

دارای

تولید سایتوکاینهای پیشالتهابی

TNF-α

37

[ 5و .]23

شدت پاسخ های ایمنی را کم میکند .این کاهش مدت و
طول پاسخ های ایمنی اثر مثبتی بر تفکیک مواد مغذی

مشابه با آزمایش حاضر ،در گاوهای هلشتاین مبتال به

دارد ،بهنحوی که مواد مغذی کم تری برای سیستم ایمنی

ورم پستان نیز ،بیان ژن  TGFβکم شد [ .]77کاهش بیان

موردنیاز است و به تبع مواد مغذی بیشتری برای رشد

این ژن و ژن

باعث القای پاسخ در انواعی از

و تولید حیوان فراهم میگردد [.]7

سلولهای ایمنی میشود که واکنش شدیدتر و سریعتری

MNDA

در برابر عفونت دارند [ 75و  .]24همچنین ،کاهش بیان
ژن  MNDAمنجر به فعالشدن ماکروفاژها و القای حالت

جدول  .4بیان نسبی ژنهای موردآزمایش پس از تغییر جیره
روز

روز

روز

میانگین

سطح

پیشالتهابی میشود [ .]72ناهمسو با پژوهش حاضر در

صفر

چهارم

هفتم

خطای معیار

معنیداری

TNFα

1/12a

1/53ab

5/26b

گاوهایی که با جیره حاوی  54درصد کربوهیدراتهای

5/134

5/54

IL1β

a

b

b

5/558

غیرالیافی ،اسیدوز تحت حاد در آنها القا شده بود ،بیان

ژن

TLR2
SELL
CD74
MNDA
TGFβ1

1/21

a

1/35

5/92

a

1/51

b

b

5/92

5/84

b

1/26
1/16

b

1

a
a

5/22

b

1/35
1/25

b

1/13

a
a

5/89

b

1

ab

5/89

1/52

b

5/82

5/54
>5/51

5/591
5/581

که این ناهمسویی میتواند به دلیل تفاوت نژاد و مرحله

5/54

فیزیولوژیکی گاوهای دو آزمایش باشد .در آزمایش حاضر

>5/51

5/558
5/556

از گاو جرسی شیرده استفاده شد و در آزمایش [ ]72از

5/555

5/561

 :a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار

ژن  TLR4در مقایسه با گروه شاهد تغییری نداشت [،]72

گاو هلشتاین خشک استفاد شد.

5/51

است (.)P>5/55

نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از جیره حاوی
سطح باالی کربوهیدراتهای غیرالیافی در گاوهای شیرده

میزان بیان ژنهای
TGFβ

 MNDA ،CD74 ،SELL ،TLR2و

سیستم ایمنی ذاتی را تحریک میکند و باعث بروز

که بیشتر نقش ضدالتهابی دارند ،کاهش یافت

پاسخهای التهابی شبیه گونههای جوندگان و انسان

( .)P>4/45کاهش بیان ژن ال -سلکتین در آزمایش حاضر،

میشود .پژوهشهای بیشتر در آینده میتواند اطالع

حکایت از کاهش توانایی این مولکول چسبان سلولی به

دقیقتری از اثر مواد مغذی بر سیستم ایمنی

سطح

نوتروفیلها

بهدنبال

مصرف

جیره

حاوی

نشخوارکنندگان در دسترس قرار دهد.
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