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چکیده
 در آمپوال و ایستموس اویداکت گاو در مراحل مختلف چرخه تخمدانی (پیش ازTLR4  بررسی الگوی بیان ژن،هدف از مطالعه حاضر
 اندازه و رنگ جسم زرد و فولیکول، مرحله چرخه تخمدانی با توجه به ظاهر. پس از تخمکریزی و میانه چرخه) بود،تخمکریزی
 که در، نتایج نشان داد. اندازهگیری شدqRT-PCR  اویداکت بهروش40  در ایستموس و آمپوالیTLR4  بیان ژن.چیره مشخص شد
 در ایستموس بهطور معنیداریTLR4  میزان بیان ژن،)اویداکت های واقع در سمت تخمدان فعال (دارای فولیکول غالب یا جسم زرد
 در آمپوال و ایستموس اویداکتهای واقع در سمت تخمدان فعالTLR4  بیان ژن، پیش از تخمکریزی، همچنین.بیشتر از آمپوال بود
بهصورت معنیداری از دیگر مراحل چرخه تخمدانی و همچنین از آمپوال و ایستموس اویداکتهای مربوط به تخمدان غیرفعال (فاقد

 در اویداکت گاو تحت تأثیر وضعیتTLR4  بهطورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که بیان ژن.فولیکول غالب یا جسم زرد) بیشتر بود
. موقعیت قرارگیری آن نسبت به تخمدان فعال و ناحیه اویداکتی (آمپوال یا ایستموس) قرار دارد،)هورمونی (چرخه تخمدانی
.TLR4 ، گاو شیری، چرخه فحلی، ایمنی ذاتی، اویداکت:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the TLR4 gene expression's pattern in ampulla and isthmus of dairy cows
during the ovarian cycle. The ovarian cycle phase was determined based on the appearance, size, and color of corpus
luteum and dominant follicle. The TLR4 expression was assessed in ampulla and isthmus of 40 oviducts using qRTPCR. Results showed at the pre-ovulatory phase, TLR4 gene expression in the isthmus of ipsilateral oviducts was
significantly greater than that in ampulla. Also, the expression of TLR4 in ampulla and isthmus of the oviducts
ipsilateral to the pre-ovulatory ovary was significantly greater than that in the ampulla and isthmus of oviducts
contralateral to the post-ovulatory or mid-cycle ovaries. In general, the present study showed that, TLR4 mRNA
expression was differentially influenced by the stage of the ovarian cycle, its relation to the functional ovary, and the
oviductal parts (ampulla or isthmus) in bovine.
Keywords: Dairy cow, estrous cycle, innate immunity, oviduct, TLR4.
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مقدمه
اویداکت پستانداران ،محیطی مناسب را برای
فعالسازی و انتقال گامتها ،ظرفیتپذیری اسپرم،
لقاح و رشد آغازین رویان آماده میسازد؛ که برای
موفقیت آبستنی ضروری است (.)Kölle et al., 2010
بنابراین ،حفظ شرایط پایدار اویداکت و عملکرد دقیق
و کنترل شده سیستم ایمنی در این بخش میتواند
تأثیر بسزایی بر موفقیت آبستنی داشته باشد ( Coy et
 .)al., 2012سلولهای اپیتلیال (پوششی) بهصورت
مستقیم به تحریکهای میکروبی (بیماریزا) و
غیرمیکروبی (تنش و هورمونها) پاسخ داده و باعث
بروز پاسخهای ایمنی میشوند ( Schleimer et al.,
 .)2007گزارش شده است که سلولهای پوششی
اویداکت از طریق ترشح مولکولهای خاصی ،مثل
پروستاگالندینها ،کیموکینها و سیتوکینها ،موجب
بروز پاسخهای ایمنی به صورت موضعی میشوند
( .)Bulek et al., 2010; Swamy et al., 2010سیستم
ایمنی ذاتی ،با استفاده از گیرندههای زنگولهای شکل
( ))TLRs( Toll-like receptorsمیتواند الگوهای
مولکولی مرتبط با عوامل بیماریزا یا پاتوژنها
( pathogen-associated molecular patterns
) )(PAMPsرا تشخیص دهد ).(Kumar et al., 2009
گیرندههای زنگولهای شکل با اتصال به سموم تولیدی
توسط میکروبها ،آنها را شناسایی کرده و از این
طریق باعث القای التهاب میشوند ( Netea et al.,
 .)2004تاکنون تعداد  10نوع  TLRشناسایی شده
است )(Hornung et al., 2002؛ که از این میان،
 TLR4عمدتاً به لیپوپلیساکارید ( )LPSتولید شده از
باکتریهای گرم منفی مثل ای-کوالی ( )E-Coliپاسخ
میدهد ) .(Lu et al., 2008لیپوپلی ساکارید موجود
در غشاء بیرونی باکتریهای گرم منفی ،میتواند سبب
القای التهاب شود ( .)Lu et al., 2008همچنین ،برخی
مولکولهای درونزا (اندوژنوس) مثل پروتئینهای
شوک حرارتی ،هیالورونیک اسید و بتا -دفنسین 2
میتوانند  TLR4را نیز تحت تأثیر قرار داده و فعال
کنند (.)Ohashi et al., 2000; Biragyn et al., 2002
بهطور مثال ،گزارش شده است که این دسته از
گیرندهها ( )TLRدر فرآیند ظرفیتپذیری اسپرم در

دستگاه تولیدمثل حیوان ماده نقش ایفا میکنند
) .(Shimada et al., 2008بهطوریکه فعالسازی
 TLR4و  TLR2توسط ترکیبات هیالورونانی تولیدشده
در اثر فعالیت آنزیم هیالورونیداز اسپرم سبب تولید
کیموکینها و سیتوکینهای خاصی از سلولهای
کومولوس اطراف تخمک (مجموعه تخمک -سلولهای
کومولوس) میشود .این سیتوکینها سبب القای
ظرفیتپذیری اسپرم و بهبود باروری میشوند
( .)Shimada et al., 2008فعال شدن فاکتور هستهای
کاپای بی ( ،)NF-kBدر اثر فعال شدن  ،TLR4به بیان
عوامل التهابزا از قبیل سیتوکینها و کیموکینها
منتهی میشود ) .(O’Neill, 2006سطوح باالی عوامل
التهابزا مثل  TNF-αو  IL-1βمیتواند اثرات مخربی
بر اویداکت ( )Ault et al., 1996; Hvid et al., 2007و
در پی آن بر لقاح و سالمت رویان داشته باشد
(.)Ibrahim et al., 2015; Robertson et al., 2018
در مطالعه  (2013) Kowsar et al.نشان داده شد
که اویداکت گاو و به طور ویژه سلولهای پوششی آن،
 TLR4را هم در سطح ژن و هم در سطح پروتئین بیان
میکند و سطح بیان آن در شرایط آزمایشگاهی ،برون
تنی ( ،)in vitroتحت تأثیر  LPSافزایش مییابد؛ در
حالی که هورمونهای  ،LHپروژسترون و استرادیول
به طور معنیداری این افزایش بیان ( TLR4در اثر
تحریک سلولها با  )LPSرا خنثی میکنند.
براساس مطالعات انجامشده ،گیرنده هورمونهای
 E2 ،LHو پروژسترون در اویداکت گاو بیان میشوند
) (Kowsar et al., 2013و بیان آنها اثرات متفاوتی بر
اویداکت و حتی بر پاسخهای ایمنی آن دارد ( Verthelyi,
 .)2001; Zandieh et al., 2016بهطور مثال ،پروژسترون
سبب مهار افزایش بیان ژنهای عوامل التهابزا مثل
 IL-1βو  TLR4در سلولهای پوششی اویداکت تحریک
شده با  LPSشد (.)Kowsar et al., 2013
بنابراین ،در مطالعه حاضر بیان ژن  TLR4در
آمپوال و ایستموس اویداکت گاو در زمانهای مختلف
چرخه فحلی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،در
این مطالعه ،با انجام تحلیلهای رِیاکتومی ،مسیرهای
سلولی فعال شده در اثر بیان ژن  TLR4مورد ارزیابی
قرار گرفت.
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مواد و روشها
این آزمایش در دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی ابیهیرو
ژاپن ،هوکایدو ،و بر اساس قوانین آسایش و استفاده از
حیوانات و دستورالعمل دانشگاه انجام شد.
جمعآوری اویداکتها و تعیین وضعیت چرخه تخمدانی

در کشتارگاه ،ابتدا دستگاه تناسلی گاوها از این لحاظ که
عاری از عفونت ،التهاب و تغییر رنگ باشند ،مورد بررسی
قرار گرفتند و اویداکت و تخمدانهای سالم جمعآوری
شدند .تعداد  40نمونه اویداکت و تخمدان از  20رأس
گاو هلشتاین جمعآوری شد و در یک ظرف حاوی
محلول نمکی بافر فسفات ( )PBSفاقد کلسیم و منیزیم
حاوی  0/3درصد جنتامایسن (سیگما) و آمفوتریسین B
و روی یخ از کشتارگاه به آزمایشگاه منتقل شدند .در
آزمایشگاه ،تخمدانها (از لحاظ این که دارای کیست و
عفونت نباشند) و اویداکتها (دچار التهاب ،آبسه و عفونت
نباشند) ،بازبینی شدند .مرحله چرخه تخمدانی بر اساس
ظاهر ،وزن و رنگ جسم زرد و قطر فولیکولی مشخص
شد ) .(Ireland et al., 1980; Kowsar et al., 2014به
طور کلی ،مرحله پیش از تخمکریزی با وجود
تخمدانهایی که دستکم دارای یک فولیکول بزرگ
(> 10میلیمتر) و یک جسم زرد تحلیل رفته (>10
میلیمتر ،دارای یک بافت سفت ،بدون شبکه رگی قابل
مشاهده و دارای ظاهری سفید رنگ) بودند ،در نظر
گرفته شد ( 1تا  2روز پیش از تخمکریزی) .مرحله پس
از تخمکریزی با دیدن محل تخمکریزی و یا با یک
جسم زرد با اندازه  5تا  15میلیمتر که با بافت پوششی
پوشیده نشده است ،تعیین شد .در این زمان ،جسم زرد،
رنگی قرمز و بافتی شل دارد و فولیکولی بزرگتر از 8
میلیمتر روی تخمدان وجود ندارد ( 1تا  2روز پس از
تخمکریزی) .مرحله میانی چرخه نیز با حضور یک
جسم زرد بالغ با اندازه  15تا  25میلیمتر با یک رنگ
نارنجی شناخته شد (روز  12تا  16پس از تخمکریزی)
(.)Ireland et al., 1980; Kowsar et al., 2014
اویداکتها براساس قرارگیری نسبت به  )1تخمدان
فعال دارای فولیکول غالب (ایپسی لیترال 7 ،عدد)،
 )2تخمدان غیر فعال (بدون فولیکول غالب یا جسم زرد،
کنترا لیترال 7 ،عدد) )3 ،تخمدان تخمکریزی کرده
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(ایپسی لیترال 7 ،عدد) )4 ،تخمدان بدون تخمکریزی
(کنترا لیترال 7 ،عدد) )5 ،تخمدان دارای جسم زرد بالغ
(ایپسی لیترال 7 ،عدد) و  )6تخمدان فاقد جسم زرد بالغ
(کنترا لیترال 7 ،عدد) تقسیم بندی شدند .در ادامه ،بافت
پیوندی از اویداکتها جداسازی شد و به طور جداگانه از
بخشهای مختلف اویداکت (آمپوال و ایستموس) نمونه-
گیری انجام گرفت .سپس ،نمونهها با محلول ترایزول
) (Invitrogenترکیب و در دمای منفی  80درجه
سلسیوس ذخیره شدند .پیش از استخراج  ،RNAنمونهها
با استفاده از دستگاه همگنساز فراصوتی ( Hielscher
 ،Ultrasonics GmbH, UP400S, Teltowآلمان)
آمادهسازی شدند.

استخراج  ،RNAسنتز  cDNAو واکنش زنجیرهای
پلیمراز ()PCR

کل  RNAبا استفاده از پروتکل  ،Roche( TRIzolآمریکا)
استخراج شد ( .)Chomczynski & Sacchi, 1987غلظت
 RNAبا استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (اپندورف،
مونیخ ،آلمان) در جذب نوری  260و  280نانومتر
اندازهگیری شد RNA .استخراجشده در محلول ذخیره
 ،Ambion( RNAآمریکا) و دمای منفی  80درجه
سلسیوس تا زمان استفاده برای سنتز  cDNAنگهداری
شد .برای حذف  ،DNAاز کیت ،Promega( DNase
آمریکا) استفاده شد (cDNA .)Watanabe et al., 2006
سنتز شده در دمای منفی  30درجه سانتیگراد ذخیره
شد .در این مطالعه ژن  TLR4مورد ارزیابی قرار گرفت.
اندازهگیری بیان  mRNAبا استفاده از  cDNAسنتز شده
از طریق  PCRدر زمان حقیقی ( )Roche Diagnosticsبا
استفاده از یک توالییاب ( QuantiTect™ SYBR Green
 ،QIAGEN ،PCR Master Mixآلمان) انجام شد .پرایمر
مورد نظر با استفاده از پرایمر  3بر اساس توالیهای گاوی
طراحی شد (جدول  .)1واکنش زنجیرهای پلیمراز
( )PCRشامل  15دقیقه واسرشتهسازی اولیه در دمای
 95°Cو در ادامه  40چرخه  15( PCRثانیه
واسرشتهسازی در دمای  30 ،95°Cثانیه اتصال در دمای

 56°Cو  20ثانیه گسترش در دمای  )72°Cبود .در این
آزمایش بیان ژن  TLR4بر اساس بیان ژن بتا-اکتین
استانداردسازی شد ).(Kowsar et al., 2013
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جدول  .1آغازگرهای (پرایمر)استفاده شده در Real time PCR
Table 1. The TLR-4 primer in real-time PCR
GENE
TLR-4

 β-actin
رو به جلو

Primer sequence
F: CTTGCGTACAGGTTGTTCCTAA
R: CTGGGAAGCTGGAGAAGTTATG
F: CCAAGGCCAACCGTGAGAAAAT
R: CCACATTCCGTGAGGATCTTCA

Annealing temperature

)Length of PCR (product

Accession number

56

153

NM_174198.6

85

 256



 K00622

 ،F (Forward):معکوس R (Reverse):

آنالیز ریاکتومی دادهها

از ابزار آنالیز مسیرهای زیستی ریاکتوم به منظور بررسی
دادههای حاصل از بیان ژن استفاده شد ( Jupe et al.,
 .)2015این ابزار ،بدون نیاز به نصب بر روی رایانه قابلیت
اجرا بهصورت آنالین ( )https://reactome.orgرا دارد.
ابتدا ،دادههای حاصل از بیان ژن  TLR4را به بخش
"آنالیز داده" برنامه وارد کرده و سپس دادهها بر
اساس مسیرهای آرتاساخت (اورتولوگ) بین انسان و
گاو آنالیز شدند ( .)Fabregat et al., 2017در پایان،
نرمافزار ریاکتوم مسیرهای تحت تأثیر قرار گرفته را
بهصورت یک پرونده قابل بارگیری ( (.CSVدر
دسترس قرار میدهد .مسیرهایی که بیش از حد تحت
تأثیر قرار گرفتهاند ،دارای  P < 0/05هستند.
آنالیز آماری

دادههای حاصل از این آزمایش در قالب طرح کامالً
تصادفی با استفاده از رویه  GLMنرمافزار آماری SAS
()SAS 9.1, 2003; Institute Inc., Cary, NC, USA
تجزیهوتحلیل شدند .نرمالسازی باقیماندهها با استفاده از

تبدیل لگاریتمی (در مبنای  )2انجام شد .مدل آماری
استفاده شده در این آزمایش برای تعیین بیان ژن TLR4
در مراحل مختلف چرخه تخمدانی عبارت بود از:
Yi = µ + Pi + ei.
که  Yiمتغیر مستقل µ ،میانگین جامعه Pi ،مرحله
چرخه تخمدانی و  eiعوامل باقیمانده بود ( post hoc
 Fisher’s multiple comparison testبرای مقایسه سه
گروه ( .))Kowsar et al., 2014همچنین ،مدل آماری
مورد استفاده برای ارزیابی بیان ژن  TLR4در بخشهای
متفاوت اویداکت (آمپوال و ایستموس) به صورت زیر بود:
Yi = µ + Si + ei.
 Yiمتغیر مستقل µ ،میانگین جامعه Si ،ناحیه
اویداکتی (آمپوال یا ایستموس) و  eiاثر عوامل باقیمانده

بود .برای مقایسه میانگینها (مقایسه دو گروه) از آزمون
تی -استیودنت ( .)Kowsar et al., 2014بر مبنای
کمترین اختالف معنیدار ( )LSDاستفاده شد .سطح
معنیداری P<0/05 ،در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج مربوط به بیان ژن  TLR4در آمپوالی گاو ،طی
مراحل مختلف چرخه تخمدانی ،در شکل  1نشان داده
شده است .بیان ژن  TLR4در آمپوالی اویداکت در
سمت تخمدان فعال (دارای فولیکول آماده
تخمکریزی ( ))ipsilateralپیش از تخمکریزی در
بیشترین مقدار خود بود ( )P<0/05اما پس از
تخمکریزی کاهش یافت ( .)P<0/05بیان ژن TLR4
در آمپوالی اویداکت قرار گرفته در سمت تخمدان غیر
فعال ( )contralateralتحت تأثیر مراحل مختلف
چرخه تخمدانی قرار نگرفت.
شکل  ،2نتایج مربوط به بیان ژن  TLR4را در
ایستموس گاو طی مراحل مختلف چرخه تخمدانی نشان
میدهد .بیان ژن  TLR4در ایستموس اویداکت قرار
گرفته در سمت تخمدان فعال ( )ipsilateralدر دوره
پیش از تخمکریزی در باالترین مقدار بود ( )P<0/05اما
پس از تخمکریزی کاهش معنیداری نشان داد
( .)P<0/05بیان ژن مذکور در ایستموس اویداکت در
سمت تخمدان غیرفعال تحت تأثیر مراحل مختلف چرخه
تخمدانی قرار نگرفت.
شکل  ،3تفاوت میزان بیان ژن  TLR4را در
ایستموس و آمپوالی اویداکت قرار گرفته در سمت
تخمدان دارای فولیکول آماده تخمکریزی نشان میدهد.
بهصورت کلی در اویداکتهای قرار گرفته در سمت
تخمدان دارای فولیکول آماده تخمکریزی ،بیان ژن
 TLR4در ایستموس تقریباً پنج برابر بیشتر از آمپوال بود
(.)P<0/05
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) درcontralateral( ) یا تخمدان غیر فعالipsilateral(  در آمپوالی اویداکت گرفته در سمت تخمدان فعالTLR4  بیان ژن.1 شکل
.مراحل مختلف چرخه تخمدانی گاو شیری هلشتاین
 روز پس از2  تا1(  پس از تخمکریزی:Post-ovulation  روز پیش از تخمکریزی)؛2  تا1(  پیش از تخمکریزی:Pre-ovulation
) روز پس از تخمکریزی16  تا10(  اواسط چرخه فحلی:The middle of the estrous cycle تخمکریزی)؛
. نشاندهنده تفاوت معنیدار است، حروف غیرهمسان:b ،a
Figure 1. TLR4 expression in ipsilateral and contralateral ampulla in different phases of estrus cycle.
Pre-ovulation (1-2 days before ovulation); Post-ovulation (1 to 2 days after ovulation); The middle of the estrous
cycle (10 to 16 days after ovulation).
a, b: Different letters indicate significant differences.

) یا تخمدان غیر فعالipsilateral(  در ایستموس اویداکت قرار گرفته در سمت تخمدان فعالTLR4  بیان ژن.2 شکل
.) در مراحل مختلف چرخه تخمدانی گاو شیری هلشتاینcontralateral(
 روز پس از2  تا1(  پس از تخمکریزی:Post-ovulation  روز پیش از تخمکریزی)؛2  تا1(  پیش از تخمکریزی:Pre-ovulation
.) روز پس از تخمکریزی16  تا10( اواسط چرخه فحلی:The middle of the estrous cycle تخمکریزی)؛
. نشاندهنده تفاوت معنیدار است، حروف غیرهمسان:b ،a
Figure 2. TLR4 expression in ipsilateral and contralateral ampulla in different phases of estrus cycle.
Pre-ovulation (1-2 days before ovulation); Post-ovulation (1 to 2 days after ovulation); The middle of the estrous
cycle (10 to 16 days after ovulation).
a, b: Different letters indicate significant differences.
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شکل  .3مقایسه میزان بیان ژن  TLR4در آمپوال ( )ampullaو ایستموس ( )isthmusاویداکت واقع در سمت تخمدان فعال (دارای
فولیکول آماده تخمکریزی (.))ipsilateral
 :b ،aحروف غیرهمسان نشاندهنده تفاوت معنیدار است.
Figure 3.TLR4 expression in the ampulla and isthmus of the oviduct ipsilateral to the pre-ovulatory ovary.
a, b: Different letters indicate significant differences.

جدول  .2برآورد مسیرهای سلولی فعالشده در اثر بیان ژن  TLR4با استفاده از پایگاه داده ریاکتوم
Table 2. Detection of cell pathways activated by TLR4 using Reactome database
P-value
0.09
0.02
0.09
0.09
0.01
0.02
0.09
0.02
0.02
0.02
0.01

Cell pathways
Apoptosis
Ligand-dependent caspase activation
Activated TLR4 signaling
MyD88-independent TLR4 cascade
TRIF-mediated programmed cell death
Caspase activation via extrinsic apoptotic signaling pathway
Programmed Cell Death
Regulation of TLR by endogenous ligand
Activation of IRF3/IRF7 mediated by TBK1/IKK epsilon
IKK complex recruitment mediated by RIP1
TRAF6-mediated induction of TAK1 complex within TLR4 complex

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به
بیان ژن  TLR4با استفاده از پایگاه دادهای ریاَکتوم
( ،)www.reactome.orgدر جدول  2نشان داده است.
آنالیز ریاَکتومی نشان داد که بیان ژن  TLR4مسیرهای
پیامرسانی مختلفی ،از جمله مرگ سلولی (فعالسازی
وابسته به لیگاند کاسپیز ،فعالسازی کاسپیز از طریق
مسیرهای مرگ سلولی بیرونی) و مسیرهای پیامرسانی
وابسته به ( TLR4تنظیم  TRLاز طریق لیگاندهای
درونزا) را به صورت معنیداری فعال میکند.
بحث
بیان ژن  TLR4در آمپوال و ایستموس اویداکتهایی
که در سمت تخمدان فعال (تخمدان دارای فولیکول
چیره ،تخمدان تخمکریزی کرده و یا تخمدان دارای
جسم زرد بالغ) ،در مراحل مختلف چرخه تخمدانی
تغییرات معنیداری از خود نشان داد .بهطوریکه بیان

ژن  TLR4پس از تخمکریزی به شدت در آمپوال و
ایستموس اویداکتهای واقع در سمت تخمدان فعال
کاهش داشت .بهنظر میرسد که بیان این ژن تحت
تأثیر مواد آزاد شده از فولیکول تخمکریز ،ترشحات
اویداکتی و تغییر غلظت هورمونها به خصوص پس از
تخمکریزی قرار گرفته است ).(Zandieh et al., 2016
گزارش شده است که در گاو ،غلظت هورمون استروژن
در مایع اویداکت واقع شده در سمت تخمدان دارای
فولیکول آماده تخمکریزی 10 ،تا  50برابر بیشتر از
اویداکت قرار گرفته در سمت تخمدان غیر فعال (که
فاقد فولیکول غالب است) است ).(Lamy et al., 2016
بنابراین ،اثر ترکیبی هورمونهای تولید مثلی پیش از
تخمکریزی مثل افزایش غلظت استروژن LH ،و
ترکیباتی مثل پروستاگالندینها همراه با سطح پایین
پروژسترون در مایع اویداکتی میتواند منجر به افزایش
بیان ژن  TLR4شود .با توجه به اینکه پس از
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تخمکریزی بیان ژن  TLR4کاهش یافته اما در این
زمان هنوز غلظت پروژسترون افزایش قابلتوجهی پیدا
نکرده است ،بنابراین کاهش بیان ژن  TLR4پس از
تخمکریزی میتواند بیشتر ناشی از کاهش در غلظت
استروژن در مایع اویداکتی و کاهش در غلظت عمومی
هورمون  LHباشد .همچنین ،سطح بیان ژن  TLR4در
میانه چرخه فحلی نسبت به مرحله پس از
تخمکریزی تغییری پیدا نکرد در صورتی که در این
زمان جسم زرد در حال تولید مقادیر زیادی
پروژسترون است ) .(Henricks et al., 1970بنابراین،
الگوی بیان ژن مذکور تحت تأثیر تغییرات غلظت
پروژسترون قرار نگرفته است.
بیان زیاد ژن  TLR4پیش از تخمکریزی میتواند
نشاندهنده آمادگی سیستم ایمنی برای پاسخ و مقابله
با عوامل بیماریزا و خارجی راه یافته به این ناحیه و
بروز پاسخهای التهابی باشد ( Lu et al., 2008; Chen
 .)et al., 2014از سوی دیگر ،کاهش بیان ژن TLR4
پس از تخمکریزی میتواند سبب کاهش حساسیت
سیستم ایمنی اویداکت به عوامل خارجی شود؛ چرا که
در زمان تخمکریزی و پس از آن ،محیط اویداکت
باید آمادگی پذیرش اسپرم (که میتواند محرک
سیستم ایمنی حیوان ماده باشد) و تخمک برای انجام
فرآیند لقاح را داشته باشد ( Mor & Cardenas,
 .)2010کاهش بیان ژن  TLR4در این زمان میتواند
موجب کاهش پاسخهای التهابی و کاهش حساسیت
سیستم ایمنی شود ( .)Lu et al., 2008پس از لقاح،
محیط اویداکت همچنان تا چند روز ( 5-3روز برای
گاو) پذیرای رویان تازه شکل گرفته است و نباید به آن
به عنوان یک عامل خارجی پاسخ ایمنی نشان دهد
) .(Havlicek et al., 2005این موضوع میتواند
توجیهی بر کاهش بیان ژن  TLR4در اویداکت به ویژه
در اویداکتی که در سمت تخمدان دچار تخمکریزی
شده است ،باشد .هرچند که کاهش بیان TLR4
میتواند منجر به کاهش قدرت سیستم ایمنی و

افزایش حساسیت حیوان به عوامل عفونی شود
(.)Werner et al., 2012
بهصورت کلی ،بیان ژن  TLR4در ایستموس
بیشتر از آمپوال بود؛ بهویژه این که بیان ژن مذکور
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پیش از تخمکریزی در ایستموس پنج برابر بیشتر از
آمپوال بود .با توجه به اینکه ایستموس اولین قسمت
اویداکت و مجرای ورودی رحم به سمت تخمدان
است ،احتمال ورود عوامل بیماریزا و عفونی از سمت
رحم به آن به مراتب بیشتر از دیگر قسمتها است
) .(Azawi, 2008همچنین با توجه به این که تراکم
سلولهای ترشحی در ایستموس به مراتب بیشتر از
آمپوال است ) ،(Joshi, 1988بنابراین میتوان انتظار
داشت که بیان بیشتر ژن  TLR4در این قسمت از
اویداکت ،به آمادگی بیشتر در مقابله عوامل عفونی
بینجامد .بایستی خاطر نشان کرد که پیش از
تخمکریزی ،ایستموس محل ذخیره شدن و ظرفیتیابی
اسپرم است که میتواند سیستم ایمنی حیوان ماده را
تحریک کند ( .)Suarez & Pacey, 2006بهطور
طبیعی ،در اثر فعالیت آنزیم هیالرونیداز موجود در
اسپرم ،غلظت اسید هیالورونیک افزایش مییابد
) ،(Shimada et al., 2008که به عنوان یک لیگاند
درونزا و داخلی میتواند سبب فعالسازی  TLR4شود
) .(Taylor et al., 2004بر اساس این واقعیت و بیان زیاد
 TLR4در ایستموس این احتمال وجود دارد که TLR4
در برخی از واکنشهای فیزیولوژیک در پاسخ به حضور
اسپرم هم نقش داشته باشد؛ هرچند برای تأیید این
فرضیه ،انجام آزمایشهای بیشتری الزم است.
تحلیل و بررسی نتایج با استفاده از پایگاه دادههای
زیستی ریاَکتوم ) ،(Joshi-Tope et al., 2005در
جدول  2نشان داده شده است .با توجه به جدول ،2
مسیرهای القاکننده مرگ برنامهریزیشده سلولی و
افزایش فعالیت سیستم ایمنی فعال شدهاند .گزارش
شده است که  TLR4همراه با برخی از پذیرندههای
دامنه مرگ ( )death domain receptorsاز قبیل
 Fas/CD95 ،TNFR1و  TRAIL-Rمنجر به القای
مرگ سلولی میشوند ).(Kroemer et al., 2009
همچنین ،افزایش بیان ژن  TLR4به بهبود عملکرد
سیستم ایمنی و افزایش حساسیت آن نسبت به عوامل
بیماریزا و القای پاسخ مناسب کمک میکند ( Lu et
 .)al., 2008افزایش بیان ژن  TLR4از طریق
فعالسازی عامل رونویسی  NF-κβمنجر به القای
سیتوکینهای التهابزا مثل  TNF-αو  IL1-βدر

...  اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرندههای زنگولهای شکل:کوثر و همکاران

 در ناحیه ایستموسTLR4  بهطوریکه بیان ژن.دارد
اویداکت واقع در سمت تخمدان دارای فولیکول آماده
تخمکریزی بهمراتب بیشتر از آمپوالی اویداکت همان
TLR4 سمت بود و با وقوع تخمکریزی میزان بیان
 درTLR4  کاهش بیان، بنابراین.بهشدت کاهش یافت
اویداکت پس از تخمکریزی میتواند به حفظ شرایط
مطلوب مورد نیاز برای انجام لقاح و رشد رویان کمک
.کند

سپاسگزاری
) استادAkio MIYAMOTO( از پروفسور اَکیو میاموتو
دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی ابیهیروی ژاپن بابت
همکاری در اجرای این پژوهش تشکر و قدردانی
 این مطالعه از لحاظ مالی توسط وزارت علوم. میگردد
تحقیقات و فنآوری جمهوری اسالمی ایران حمایت
.شد
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اویداکت شده است که این موضوع میتواند سبب
Kowsar ( آسیب به سلولهای پوششی اویداکت شود
.)et al., 2013; Ault et al., 1996; Hvid et al., 2007
 میتوان انتظار داشت که با کاهش بیان ژن،بنابراین
، در اویداکت در دوره پس از تخمکریزیTLR4
اویداکت نسبت به مرگ برنامهریزی سلولی و القای
بیان سیتوکینهای التهابزا حساسیت کمتری داشته
 این موضوع به حمایت از لقاح و رشد آغازین.باشد
 این اتفاق میتواند به، همچنین.جنین کمک میکند
نوبه خود سبب افزایش آسیب پذیری اویداکت در برابر
.عوامل عفونتزا شود
نتیجهگیری

 درTLR4 یافتههای این پژوهش نشان داد که بیان ژن
اویداکت گاو تحت تأثیر ساختارهای اویداکتی (آمپوال
یا ایستموس) و وضعیت فیزیولوژیک تخمدان قرار
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