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 مقاله پژوهشی
های مرتبط با التهاب در گاوهای  های غیرالیافی زیاد بر بیان برخی از ژن اثر جیره حاوی کربوهیدرات

 شیرده جرسی
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 چکیده

های مرتبط با التهاب و سیستم ایمنی ذاتی در  بر بیان برخی از ژن درصد( 7/04های غیرالیافی زیاد ) حاوی کربوهیدرات جیره هدف از این پژوهش، مطالعه اثر
و میانگین تولید شیر  77±3( جرسی با میانگین روزهای شیردهی 5/2±5/4)زا  رده جرسی بود. برای انجام آزمایش از هفت رأس گاو چند شکمگاوهای شی

غیرالیافی( و در هفته سوم، جیره حاوی   های کربوهیدراتدرصد  30دو هفته اول آزمایش جیره شاهد )حاوی  کیلوگرم استفاده شد. گاوها در 6/6±22
شاهد  رهی، که گاوها ج70روز  یخون در روز صفر )انتها یها نمونه الیافی( دریافت کردند.غیر  هایکربوهیدراتدرصد  7/04) زیاد های غیرالیافی کربوهیدرات

،  TNF-α ،IL1β،TLR2های  مرتبط با سیستم ایمنی شامل ژن  . بیان نسبی هفت ژنشد هی( تهرهیج رییچهارم و هفتم )پس از تغ یکرده بودند( و روزها افتیدر
SELL ،CD74 ،MNDA  وTGFβ بر  ریالتهاب و تأث یموجب القا ادیز یافیرالیغ یها دراتیکربوه یحاو رهیمصرف جگیری شد. براساس نتایج حاصل،  اندازه

 شود. می یذات یمنیا ستمیس
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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. 
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مقدمه

پستانداران قادر هستند که به تغییر میزان مواد مغذی پاسخ 

کار بیان ژن )از سطح ودهند. این پاسخ از طریق ساز

. مطالعه اثر [27]گیرد  رونویسی تا ترجمه( صورت می

های  علت بیماری تر بیشمواد مغذی بر بیان ژن به درک 

های بسیاری در جوندگان  پژوهش کند. متابولیکی کمک می

اند که چاقی ناشی از پرخوری با التهاب  و انسان نشان داده

مزمن ارتباط دارد. این نوع چاقی باعث بروز 

های متابولیکی مانند کبد چرب و دیابت نوع دو  ناهنجاری

به سرعت  هایی که . مصرف کربوهیدرات[22]د شو می

ند، در انسان باعث تعدیل بیان ژن بافت شو میهضم 

و موش  [0]د و در اسب شو می [70]چربی زیرپوستی 

د. در شو میسبب تورم سم و تورم مفاصل  ترتیب به [76]

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

های مرتبط با استرس و  ند، بیان ژنشو میانسولین خون 

 Cytokine–mediated) ها را با استفاده از سایتوکاینایمنی 

immunity ) و مسیرهای وابسته به اینترلوکین(Interleukin 

pathway )مصرف رژیم غذایی [73]دهند  افزایش می .

های فعال اکسیژن  پرکربوهیدرات باعث کاهش گونه

های  سایتوکاینو افزایش غلظت  [2]میتوکندریایی 

مانند تومور ( Pro-inflammatory cytokines) التهابی پیش

 ,Tumor necrosis factor- alpha) نکروسیس فاکتور آلفا

TNF-α )[9]د شو می . 

های  کربوهیدرات میزان زیادهای حاوی  استفاده از جیره

در تغذیه گاوهای شیری پرتولید امری رایج  الیافیغیر

های  تتأمین شود. کربوهیدراها  آن تا نیاز شیردهی است

د باش میهای محلول  الیافی شامل نشاسته، پکتین و قندغیر

 04با نسبت علوفه به کنسانتره  یهای جیره و مقدار آن در

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

دهد سیستم ایمنی  شواهدی وجود دارد که نشان می

حاوی های  جیره مصرفتواند با  گاوهای شیرده می

. این [7]زیاد، تحریک شود  غیرالیافیهای  کربوهیدرات

ها باعث آزادشدن ترکیبات سمی باکتریایی در  جیرهنوع 

. از [7]د شو میشکمبه حیوان  ویژه به دستگاه گوارش

دیواره  یساکاریدها لیپوپلی جمله این ترکیبات سمی،

سموم ترین  عمده که های گرم منفی هستندسلولی باکتری

وارد سیستم  این سموم ند.شو میمحسوب شده آزاد داخلی

 التهاب شوند. یتوانند باعث القا گردش خون شده و می

 TNF-αمانند  التهابی های پیش التهاب سایتوکایندر هنگام 

 های فاز حاد ینئاز ماکروفاژها ترشح و منجر به تولید پروت

  [.7] دشو میدر کبد 

اینترلوکین ، TNF-αهای  در این آزمایش، بیان نسبی ژن

 سلکتین -(، الTLR2) تول الیک رسپتور دو (،IL1β) یک بتا

(SELL یاCD62L  ،)70دی  سی (CD74) ، میلوئید نوکلئار

و ترنسفورمینگ فاکتور بتا ( MNDA) ژن دیفرنشیشن آنتی

مطالعه شد  های مرتبط با سیستم ایمنی از ژن (TGFβ1) یک

است(. ه شده یارا (2)در جدول  ها ژن)اسم کامل 

های  از خانواده سایتوکاین IL1βو  TNF-α های سایتوکاین

مواد محلول با ساختار پروتئینی  TNF-α هستند. التهابی پیش

از  طور عمده بههای متفاوت و  است که از سلول

در  های فاز حاد ینئمنجر به تولید پروتماکروفاژها ترشح و 

سایر  د.دار TNF-α نیز نقشی مشابه IL1β .[7] دشو میکبد 

های مورد مطالعه در این آزمایش نقش ضدالتهابی  ژن

. دهند دارند و پس از وقوع التهاب واکنش نشان می

TGFβ1 های ایمنی مانند  با کاهش فعالیت برخی از سلول

و ( Natural killer cells) های کشنده طبیعی سلول

 . ژن[75]د شو میماکروفاژها، باعث کاهش التهاب 

MNDA  های گرانولوسایت و  سلولدر هسته

های  با پروتئین های خون وجود دارد و مونوسایت

اینترفرون ارتباط داشته و در مرگ سلولی و التهاب نیز 

که میزان بیان آن هنگام وقوع  CD74 . ژن[72]نقش دارد 

 یابد، تولید های التهابی و سرطان افزایش می بیماری
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مهمی هم در   نقش برعهده دارد که پروتئینی با همین نام را

 سیستم ایمنی ذاتی و هم در سیستم ایمنی اکتسابی دارد.

 پروتئین نقش خود را از طریق فاکتوری به ناماین 

(Macrophage migration inhibitory factor) دهد و  انجام می

هایی که باعث  واسطه این فاکتور ترشح سایتوکاین  به

  .[2]یابد  ند، افزایش میشو میکاهش التهاب 

ای تولید مولکولی  هسته های چند های لوکوسایت سلول

 (L-Selectin) سلکتین -به نام سلکتین را بر عهده دارند. ال

 صورت به که دباش می ها سلکتین خانواده یاعضا از یکی

 محیطی، یها لنفوسیت سطح رب چسبان سلولی مولکول

 مولکول این. [22] دشو می بارز ها و نوتروفیل ها مونوسیت

 عروق از های سفیدگلبول مهاجرت شروع در یکلید نقش

 التهاب مختلف نواحی یا یلنفاو یها بافت داخل به

ها، ماکروفاژها و  در مونوسایت TLR2. [27] دارد موضعی

ای خون وجود دارد که در  های چندهسته لوکوسایت

 ها و یا محصوالت های گرم مثبت و ویروس اتصال باکتری

نقش دارند و منجر به سلسله وقایعی   به گیرندهها  آن

اطالعات  .[75]د شو مید که در نهایت باعث التهاب شو می

های  حاوی کربوهیدراتهای  محدودی در مورد اثر جیره

زیاد بر سیستم ایمنی در نشخوارکنندگان و  غیرالیافی

خصوص گاوهای شیرده وجود دارد. هدف از انجام این  به

های  کربوهیدرات زیادجیره حاوی سطح ثر پژوهش مطالعه ا

بر سازوکار مولکولی سیستم ایمنی ذاتی در گاوهای  یالیافغیر

 شیرده بود.

 

هاموادوروش

 Texico jerseyکو جرسی )این آزمایش در گاوداری تکزی

farmکشور آمریکا و بخش ( واقع در ایالت نیومکزیکو  

آزمایشگاهی بیان ژن در آزمایشگاه نوتریوفیزیوژنومیک 

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلینوی 

آمریکا انجام شد. برای انجام آزمایش از هشت رأس گاو 

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

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

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

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

ف گردید و دلیل بیماری حذ ها به آزمایش یک رأس از گاو

آزمایش با هفت رأس گاو ادامه یافت. در طول دوره 

متر  74×0های انفرادی با ابعاد  ها در جایگاه آزمایش دام

شدند و به آب تمیز و خوراک دسترسی داشتند داری  نگه

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

های ملی کشور  ها براساس جدول پژوهش شدند. جیره دام

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

های غیرالیافی متفاوت  یکسان ولی با میزان کربوهیدرات

 شد. در آزمایش استفاده 

ها در  دهنده و مواد مغذی جیره ترکیب مواد تشکیل

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

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

درصد  30دو هفته اول آزمایش جیره شاهد )حاوی 

ن غیرالیافی( و در هفته سوم، جیره با میزا های  کربوهیدرات

درصد  04غیرالیافی زیاد )حاوی   های کربوهیدرات

را دریافت کردند. خوراک  غیرالیافی(  های کربوهیدرات

 آزمایش دوره طی صورت کامال مخلوط داده شد. مصرفی به

 هفته و شاهد جیره مصرف دوم هفته خوراک در های نمونه

 زیاد های غیرالیافی کربوهیدرات جیره حاوی مصرف

 آزمایشگاه مواد به و آوری جمع میان در روز یک صورت به

برای  .گردید ارسال مغذی مواد تجزیه برای خوراکی

های خون در روز صفر )انتهای  گیری بیان ژن، نمونه اندازه

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

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

گیری بالفاصله معرف  پس از خون وداج هر گاو گرفته شد.

ها اضافه شد و تا زمان انجام آزمایش بیان  به نمونه ترایزول

 گراد نگهداری شدند.  درجه سانتی -24ژن در دمای 
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 ها )درصد در ماده خشک(. مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره1جدول 

 الیافی زیاد های غیر جیره حاوی کربوهیدرات جیره شاهد مواد خوراکی )درصد(

 11 2/8 علف چاودار

 4/22 9/22 علف یونجه

 --- 1/4 علف سورگوم

 2/5 3/4 ساقه ذرت

 --- 2/12 خوراک گلوتن ذرت

 3 1/12 بقایای ذرت پس از تولید اتانول

 --- 2/5 تخم پنبه

 6/22 5/26 ذرت ورقه شده

 8/13 --- جو ورقه شده با بخار

 13 --- کنجاله کانوال

 --- .4/5 مکمل چربی

 1/4 1/4 مواد معدنی مکمل

   شده )درصد در ماده خشک( ترکیبات شیمیایی محاسبه

 2/16 2/16 پروتئین خام

 2/35 8/33 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 5/15 4/16 اسیدی الیاف نامحلول در شوینده

 2/45 3/34 1های غیرالیافی کربوهیدرات

 28 6/23 نشاسته

 9/3 1/6 چربی خام

 54/1 52/1 انرژی خالص شیردهی )مگاکالری بر کیلوگرم(

 محاسبه شد. 2551سال  های ملی  اساس جداول انجمن پژوهش . بر 1
 

با  RNAگیری بیان نسبی ژن، استخراج برای اندازه

و ( Ambion,Inc, Austin, TX, USA) استفاده ازکیت شرکت

 RNA کیفیت طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد.

-NanoDrop ND) شده با استفاده از نانودراپ استخراج

1000, NanoDrop Technologies, Rockland, DE ) .تأیید شد

های مورد مطالعه،  اختصاصی ژن برای طراحی آغازگرهای

ز پایگاه اطالعات مربوطه ا DNAابتدا توالی کامل

 افزار گرفته شد. سپس با استفاده از نرم NCBI بیولوژیکی

Primer Express  نسخه دوم آغازگرهای اختصاصی

(. جهت افزایش دقت و به حداقل 2)جدول  شدطراحی 

رو و پیرو  یکی از آغازگرهای پیش DNA رساندن آلودگی

های  ژناگزون قرارگرفتند.  -در نواحی مرز اگزون

GAPDH، RPS9 و  UTXبودند  آزمایش کنترل این های ژن

 (.2)جدول 

 ازدستگاه Real Time PCR یهاانجام واکنش یبرا

(ABI Prism 7900 HT SDS instrument Applied 

Biosystems, CA, USA) .یا زنجیره واکنش استفاده شد 

  شد. انجام آزمایشی تکرار سه با پیشرفته مراز پلی
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 quantitative real-time PCR شده برای . فهرست پرایمرهای استفاده2جدول 

 آغازگر معکوس رونده آغازگر پیش
 جفت 

 باز

 شماره ثبت 

 در بانک ژن
 ژن نام کامل ژن

CCAGAGGGAAGAGCAGTCCC TCGGCTACAACGTGGGCTAC 114 NM_173966.3 Tumor necrosis factor α TNFα 

ATTCTCTCCAGCCAACCTTCATT TTCTCGTCACTGTAGTAAGCCATCA 155 NM_174093.1 Interleukin 1 β IL1β 

CTGGCAAGTGGATTATCGACAA TACTTGCACCACTCGCTCTTCA 153 NM_174197.2 Toll like receptor 2 TLR2 

CTCTGCTACACAGCTTCTTGTAAACC CCGTAGTACCCCAAATCACAGTT 154 NM_174182.1 L selectin 
L- 

SELL 

TGGATGGCTTGGACTGGAA GGACCCTCAAAGGGCTTCTC 155 NM_001034735.1 Cluster of Differentiation 74 CD74 

CAGACTTACACTCGTGTGCTTTGA TTGCTTGACCTTGGTGACCTT 155 XM_863928.2 Myeloid nuclear differentiation antigen MNDA 

AGGTCACCCGCGTGCTAA AGCTCGGACGTGTTGAAGAAC 155 NM_001166068.1 Transforming growth factor beta 1 TGFβ1 

TGGAAAGGCCATCACCATCT CCCACTTGATGTTGGCAG 53 NM_001034034.2 
Glyceraldehyde 3-phosphate  

dehydrogenase 
GAPDH 

CCTCGACCAAGAGCTGAAG CCTCCAGACCTCACGTTTGTTC 64 NM_001101152.2 Ribosomal protein S9 RPS9 

GGTTGTCGCTGAGCTCTGTG TGTGGCCCTTGGATATGGTT 151 NM_001037471.2 Ubiquitously expressed transcript UXT 

 

شامل چهار  یا زنجیره یها واکنش یبرا موردنیاز مواد

 SYBER GREEN ،0/4 ولیترپنج میکر، cDNA میکرولیتر

و  برگشت آغازگر میکرولیتر 0/4 آغازگر رفت، میکرولیتر

برنامه زمانی  بود. DNAse/RNAse میکرولیتر آب فاقد 2/4

 (3)و دمای مورداستفاده برای انجام واکنش در جدول 

 .نشان داده شده است

 

 Real . برنامه زمانی و دمای مورداستفاده در واکنش3جدول 

Time PCR 
 مرحله زمان )ثانیه( گراد( دما )درجه سانتی واکنش

 سیکل 45 15 95 سازی واسرشت

 سیکل 45 45 65 اتصال

  45 65 گسترش

 
 SAS افزار آماری های حاصل از این پژوهش با نرم داده

صورت  و به ( و با استفاده از رویه مدل مختلط7/9)نسخه 

تجزیه و  (7)برای مدل  های تکرارشده در زمان داده

دار مقایسه شدند.  ها با آزمون حداقل تفاوت معنی میانگین

حداکثر   برای تخمین میانگین حداقل مربعات از روش

ها  ی محدودشده استفاده شد. توزیع نرمال دادهینما درست

ها با رویه همبسته  مانده و همگنی واریانس برای باقی

(PROC CORR مورد آزمون قرار گرفت. اثرات )

دار  معنی 45/4یا مساوی  تر کمداری در سطح احتمال  معنی

تا  5داری در سطح احتمال  تلقی شدند و تمایل به معنی

 درصد بحث شد. 74

 Yij = µ + Di + Tj + (Di ×Tj) + Rk + eijk        (7)رابطه 

؛ میانگین جامعه، µوابسته،  متغیر ؛Yijکه در این رابطه 

Diجیره، ؛ اثرTi ،؛ اثر زمانDi×Tjاثر زمان در جیره،  ؛RK ؛

 ؛ اثر خطای آزمایشی است. eijkاثر تصادفی گاو و 

 

 نتایجوبحث

های موردمطالعه  ژن اثر زمان اثر بر میزان بیان همه

که با پیشرفت زمان،  طوری (. به0دار بود )جدول  معنی

های  کربوهیدرات مصرف جیره دارای سطح باالی

سو  ناهم (.P<45/4ها شد ) ژنباعث کاهش بیان  غیرالیافی

درصد  04با نتایج پژوهش حاضر، مصرف جیره دارای 

های  باعث افزایش بیان ژن های غیرالیافی کربوهیدرات

TNF-α  وIL1β شد  در خون و بافت رحم گاوهای شیری

درکبد گاوهای  IL1βو  TNF-αهای  چنین، بیان ژن . هم[3]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402693442?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=T45ZJXY701R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402693442?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=T45ZJXY701R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/27806570?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=12&RID=TFTTSKFV014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/27806570?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=12&RID=TFTTSKFV014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/31342610?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=93&RID=SW47CVK901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/31342610?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=93&RID=SW47CVK901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/27901800?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=13&RID=SWAKPH8E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/27901800?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=13&RID=SWAKPH8E015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/77736414?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=WJYK3MUK01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/77736414?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=WJYK3MUK01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/119889053?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=WK02WPAN015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/119889053?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=WK02WPAN015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/260655602?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=WJYZEWXG015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/260655602?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=WJYZEWXG015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402744670?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=28&RID=TFUZ4M7P01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402744670?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=28&RID=TFUZ4M7P01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402743974?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=51&RID=SWF42JX901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402743974?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=51&RID=SWF42JX901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402692131?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=19&RID=T3WWH89T015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/402692131?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=19&RID=T3WWH89T015
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درصد  37شده با جیره دارای  شیری تغذیه

. این [6]افزایش یافت  غیرالیافی های کربوهیدرات

دیواره سلولی  یساکاریدهالیپوپلیدلیل ورود  افزایش به

های  به خون و افزایش پاسخ های گرم منفیباکتری

سو با این نتایج،  هم باشد. اما ها می التهابی سایتوکاین

های  کربوهیدرات درصد 00 جیره حاویمصرف 

 های های شیرده باعث کاهش بیان ژن در گاو غیرالیافی

TNF-α  وIL1β  کاهش [7]بافت اپیتلیوم شکمبه شد .

مدت و IL1β, و TNF-α التهابی های پیش تولید سایتوکاین

کند. این کاهش مدت و  های ایمنی را کم می شدت پاسخ

مغذی  مواد های ایمنی اثر مثبتی بر تفکیک طول پاسخ

تری برای سیستم ایمنی  که مواد مغذی کم نحوی دارد، به

تری برای رشد  موردنیاز است و به تبع مواد مغذی بیش

 . [7]گردد  و تولید حیوان فراهم می

 

 های موردآزمایش پس از تغییر جیره ژن . بیان نسبی4جدول 

 ژن
 روز

 صفر

 روز

 چهارم

 روز

 هفتم

 میانگین 

 خطای معیار

 سطح 

 داری معنی

TNFα 
a12/1 ab53/1 b26/5 134/5 54/5 

IL1β 
a21/1 b92/5 b89/5 558/5 54/5 

TLR2 
a35/1 a13/1 b22/5 591/5 51/5> 

SELL 
a35/1 b1 b51/1 581/5 54/5 

CD74 
a25/1 b92/5 b84/5 558/5 51/5> 

MNDA 
a26/1 b1 b89/5 556/5 555/5 

TGFβ1 
a16/1 ab52/1 b82/5 561/5 51/5 

a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف معنی : ( 55/5دار است>P). 

 

و  TLR2 ،SELL ،CD74 ،MNDAهای  میزان بیان ژن

TGFβ تر نقش ضدالتهابی دارند، کاهش یافت  که بیش

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

به  چسبان سلولی مولکولحکایت از کاهش توانایی این 

جیره حاوی  دنبال مصرف بهها  نوتروفیل سطح

زیاد دارد. این روند کاهش  های غیرالیافی کربوهیدرات

سلکتین در آزمایش حاضر در سطح پروتئین  -بیان ژن ال

م پس از تغییر جیره میزان هم مشاهده شد و از روز دو

چنین گزارش شده  سلکتین کاهش یافت. هم -پروتئین ال

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

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

شد، که دلیل آن وقوع التهاب و افزایش کورتیزول خون 

ئیدها در ، چرا که افزایش سطح گلوکوکورتیکو[5]بود 

شود  سلکتین می -هنگام التهاب باعث کاهش بیان ژن ال

 . [23و  5]

های هلشتاین مبتال به  مشابه با آزمایش حاضر، در گاو

. کاهش بیان [77] کم شد TGFβورم پستان نیز، بیان ژن 

باعث القای پاسخ در انواعی از  MNDA این ژن و ژن

تری  شود که واکنش شدیدتر و سریع های ایمنی می سلول

چنین، کاهش بیان  هم .[24و  75]در برابر عفونت دارند 

شدن ماکروفاژها و القای حالت  منجر به فعال MNDAژن 

سو با پژوهش حاضر در  . ناهم[72]شود  التهابی می پیش

های  کربوهیدرات درصد 54گاوهایی که با جیره حاوی 

ها القا شده بود، بیان  الیافی، اسیدوز تحت حاد در آنغیر

، [72]در مقایسه با گروه شاهد تغییری نداشت  TLR4 ژن

تواند به دلیل تفاوت نژاد و مرحله  سویی می که این ناهم

فیزیولوژیکی گاوهای دو آزمایش باشد. در آزمایش حاضر 

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

 گاو هلشتاین خشک استفاد شد. 

جیره حاوی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از 

الیافی در گاوهای شیرده های غیر سطح باالی کربوهیدرات

کند و باعث بروز  سیستم ایمنی ذاتی را تحریک می

های جوندگان و انسان   های التهابی شبیه گونه پاسخ

تواند اطالع  تر در آینده می های بیش شود. پژوهش می

تری از اثر مواد مغذی بر سیستم ایمنی  دقیق

 نشخوارکنندگان در دسترس قرار دهد.



 یجرس ردهیش یگاوها در التهاب با مرتبط یها ژن از یبرخ انیب بر ادیز یافیرالیغ یها دراتیکربوه یحاو رهیج اثر
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 تشکروقدردانی

 دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی علوم گروه همکاری از

 تجهیزات و امکانات نمودن فراهم دلیل به تک -تگزاس

 .گردد می قدردانی و تشکر ،آزمایش این اجرای در موردنیاز
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