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ارتباط بین پلیمورفیسم ژن بتا دیفنسین و تغییرات پروتئینهای فاز حاد و
لوکوگرام در گاوهای شیری مبتال به اندومتریت بالینی
4

زهرا گروهی ،1حسن شریفی یزدی ،*2عبداهلل میرزایی ،3سعید نظیفی ،2ابوالفضل حاجی بمانی
دانشجوی دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز -ایران.
استاد ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز -ایران.
دانشیار ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز -ایران.
استادیار ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز -ایران.
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دریافت 49 :اسفندماه 99

پذیرش 33 :شهریورماه 99

چکیده
بتا دیفنسین تولید شده در رحم ،نقش مهمی در ایمنی ذاتی رحم گاو برای پاکسازی عفونت ،رفع التهاب و کمک به جمع شدن
طبیعی اندومتر پس از زایش دارد .این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پلیمورفیسم ژن بتا دیفنسین بر تغییرات فاکتورهای مختلفی همچون
پروتئینهای فاز حاد و لوکوگرام پیش و پس از درمان در گاوهای شیری مبتال به اندومتریت صورت گرفت .تعداد  54رأس گاو شیری مبتال
به اندومتریت بالینی در زمان انجام تست پاکیزگی رحم ( 33تا 13روز پس از زایش) انتخاب شدند .پس از تأیید اندومتریت بالینی ،گاوها
به دنبال اقدامات درمانی ،مجدداً دو هفته بعد ارزیابی بالینی شدند .در هر دو زمان نمونهگیری شامل خون کامل (حاوی ماده ضد انعقاد) و
خون بدون ماده ضد انعقاد به منظور جداسازی سرم ،انجام شد .آزمایشهای مربوط و همچنین ژنوتایپینگ گاوها بر اساس ژن بتا دیفنسین
به روش  RFLP PCRانجام گرفت ،در نتیجه موتاسیون نقطهای  Cبه  Tدر ناحیه  2239ژن مورد نظر سه ژنوتیپ متفاوت  CT ،CCو TT
مشاهده شد .با مقایسه تغییرات سرم آمیلوئید آ (قبل و پس از درمان) بر اساس حضور آلل  Tدر ژن  β-defensinمشاهده شد که پس از
درمان ،گاوهای دارای آلل  Tدر مقایسه با گاوهای فاقد آلل  ،Tافزایش سرم آمیلوئید آ را بیشتر نشان دادند ،که این اختالف از نظر آماری
معنیدار بود ( .)P=3/31در مورد تغییرات سایر فاکتورهای هماتولوژیک ،اختالف آماری معنیداری بین ژنوتیپها و آللهای مختلف
مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :اندومتریت ،بتادیفنسین ،پلیمورفیسم ،پروتئینفازحاد ،لوکوگرام.

مقدمه
دیفنسین به عنووان مولکوولی کو،وک ،کواتیونی و بوا
خاصیت ضد میکروبوی گسوترده علیوه بواکتریهوای گورم
مثبت و منفی ،قارچ ها و برخوی ویوروسهوا ،از مهومتورین
پپتیوودهای ضوود میکروبووی اسووت .بووه طووور طبیعووی ایوون
مولکولها در سلولهای فاگوسیت کننده بهویژه نوتروفیول،
سلول های اپیتلیال غشای مخاطی و پوسوت قورار دارنود و
نقشهای مختلفی بورای آنهوا بیوان شوده اسوت ( 1و .)9
خانواده دیفنسین در پستانداران به سه گروه شوامل تحوت
گروه آلفا ،بتا و تتا طبقهبندی میشود (3و .)6بتا دیفنسین
برای اولین بار در سال  4994از سلولهوای اپیتلیوال گواو

جدا شد .دستگاه تناسولی جونس مواده جایگواه مهموی در
تولیوود بتووا دیفنسووین اسووت .در مطالعووات پیشووین نقووش
محافظتی این مولکولها در برابر عفونتهایی که بر باروری
اثر گذارند ،مشخص شده است ( .)9همچنین افزایش بیوان
ژنهای دیفنسین و پاسخ فاز حاد برای مقابله با عفونت در
رحوم گاوهوای پوس از زایوش گوزارش شوده اسوت و ایون
مولکولها واسوطههوای کلیودی مهوم ایمنوی ذاتوی بورای
پاکسازی عفونت ،رفع التهاب و کمک به جمع شدن نرمال
اندومتر هستند ( .)5به دلیل نقشهای متعدد یافوت شوده،
به دیفنسینهوا «پپتیودهای دفواعی میزبوان» نیوز اطوال
میشود ( 9و .)6
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رحم ارگانی منحصر به فرد از جهت پاسخ به آسیبهوا
و واکنش های شودید فیزیولوژیوک و پاتولوژیوک از طریو
مجموعه ی پیچیده ای از واکونشهوای سولولی و مولکوولی
است ( .)5دفاع اولیه اندومتریوم علیه میکروبها وابسته به
سیستم ایمنی ذاتی اسوت کوه ایون سیسوتم در بردارنوده
اعمووال غیوور اکتسووابی و اجووزای مختلووف شووامل سوودهای
فیزیکی ،اجزای سولولی مقویم ،پپتیودهای ضود میکروبوی
( )AMPsو پاسوووخهوووای التهوووابی یوووا القوووایی از قبیووول
پروتئینهای فاز حاد ( )APPsاست (.)9
پروتئینهای فواز حواد از جملوه هواپتوگلوبین و سورم
آمیلوئید  Aدفاع غیر اختصاصی علیوه میکوروبهوا ایجواد
میکنند .این پروتئینها معموالً توسط کبد تولید میشوند،
اما به صورت موضعی و تحت کنترل استروئیدهای جنسوی
در مجاری تناسلی نیز بیان میشوند .در اوایل دوره پوس از
زایمووان فعووال شوودن بسوویاری از مسوویرهای ایمنووی و
پووروتئینهووای فوواز حوواد مشووخص شووده اسووت (.)43
پروتئین های فاز حاد به هموراه پپتیودهای ضود میکروبوی
واسطه های کلیدی ایمنی ذاتی  -برای پاکسازی عفونوت و
التهاب که الزمه بازسازی نرمال اندومتریوم است -هسوتند،
مثال سرم آمیلوئیود آ بوه طوور عموده توسوط کبود تولیود
میشود ،اما در گاو توسط بافتهای خارج کبودی از جملوه
اندومتریوم نیز ،در حالت سالمت و التهاب تولید موی شوود
(.)5
گلبولهای سوفید ،نود هسوته ای اولوین سولولهوای
شرکتکننده در التهاب هستند که به میزان زیاد در خوون
یافوت مویشووند .پیوامهوای التهوابی ،سولولهوای پایوهای
خون ساز در مغز استخوان را فعال میکنند تا مونوسیتهوا
را تولید کنند .سلولهای التهابی در اثر جاذبه شیمیایی بوه
سمت محل التهاب مهاجرت می کنند .واسطههای کلیودی
در پاسخ التهابی ،نوتروفیلها هستند که سبب فعال شودن
سوولولهووای ارائووهدهنووده آنتوویژن ،بوورای فعووال کووردن
لنفوسوویتهووای  Tموویشوووند؛ همچنووین نوتروفیوولهووا،
واسطههای موضعی را به منظور فراخواندن مونوسویتهوا و
سلول های دندرتیک آزاد می کنند .بسویاری از فرآینودهای
تولید مثلی طبیعی ،نشانههایی از التهاب را نشان میدهنود
که از جمله میتوان به تخمکگذاری ،النهگزینی و زایموان
اشاره کرد ( 2و .)44
4

با توجه به آن که بیماریهای تولید مثلی مسأله مهمی
در بسیاری از گونه های پستانداران است ،کسوب اطالعوات
دقی تر از نقش سیستم ایمنی در حفاظت دسوتگاه تولیود
مثل در برابر عفونتها و پاکسازی رحمی منجر به برناموه-
ریزی بهتر و کاهش هزینههای بی شومار ناشوی از درموان،
کاهش باروری و حذف و جایگزینی به دلیول عفونوتهوای
رحمووووی موووویشووووود ( 43و  .)41برخووووی مطالعووووات
پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ژنهای بتا دیفنسوین را
در گاو بررسی کردهاند .نشان داده شده اسوت کوه ژنهوای
بتا دیفنسین پلی مورفیسم باالیی را در توالی انسوان و گواو
ارئه میدهند و تعیین ژنوتیپهای مختلف گواو شویری بور
اسوواس ژن بتووا دیفنسووین ،موویتوانوود بووه عنوووان ابووزار و
شاخصه ای مهم در باروری و تولیود مثول گواو ،بوه منظوور
پیشبرد برنامههای اصالح نژاد گواو ،در آینوده بوه کوار رود
( .)43تا به اموروز نقوش ایون پلویمورفیسومهوا در ایمنوی
سیستم تولید مثلی جنس مواده علیوه عفونوتهوا توا حود
زیادی نادیده گرفته شده است.
بر اسواس مطالعوات قبلوی مویتووان از پلویمورفیسوم
موجود در بتا دیفنسین در برنامههای اصالح نوژاد گواو بوه
منظور افزایش بهرهوری و تولید گاوهای مقاوم به عفونتها
از جملووه ورم پسووتان بهووره بوورد؛ امووا اطالعووات کووافی در
خصوص ارتباط بین پلوی مورفیسوم ژن تولیود کننوده بتوا
دیفنسین و پاسخ پروتئین های فاز حاد اصلی و لکوگرام در
روند بهبودی به دنبال اندومتریت بالینی در گاو شویری در
دسترس نیست (.)3
مواد و روش کار
تعداد  54رأس گاو شیری مبتال به انودومتریت بوالینی
در یکی از گاوداری های شیری صنعتی در اطراف شیراز در
زمان انجام تست پاکیزگی رحم پوس از زایوش ( 33توا13
روز پس از زایش) انتخاب شدند .پس از تأییود انودومتریت
بالینی و نیز بر اسواس میوزان وجوود ،ور در ترشوحات
درجهبندی ( 3تا  )3انجام شود ( 4و  .)9گاوهوا بوه دنبوال
دریافووت اقوودامات درمووانی معمووول در گوواوداری (درمووان
موضعی با آنتی بیوتیک به صوورت تزریو داخول رحموی)
مجدداً دو هفته بعد از معاینوه اول و اقودامات درموانی ،در
مرحله دوم ،مورد ارزیابی بالینی قرار گرفتند .نتیجه درمان
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با بررسی درصد بهبود بالینی (عودم وجوود ترشور ،رکوی
مهبلی در معاینه مجدد که  41روز پس از درمان یا معاینه
اول بود) و معاینه تولیدمثلی از طری رکتووم بوا دسوتگاه
سوونوگرافی ( )CTS-900V, SIUI, Chinaانجوام و نتیجوه
درمان ارزیابی شد .نمونهگیری شامل خوون کامول ،حواوی
ماده ضد انعقاد  EDTAو خون بدون مواده ضود انعقواد بوه
منظور جداسازی سرم به دنبال سوانتریفیوژ در دور 2953
 rpmبه مدت  43دقیقوه در دو زموان مختلوف (تشوخیص
اولیه اندومتریت و دو هفته بعود از اقودامات درموانی) بوود.
بخشی از نمونه خوون کامول پوس از انجوام آزموایشهوای
معمول هماتولوژیوک و تهیوه گسوترش خوونی بوه منظوور
شمارش تفریقی سلولهای خونی با رنگآمیزی گیمسا ،بوه
منظور اسوتخراج  DNAبوه فریوزر  -23انتقوال داده شود.
سرم ها (به دلیل محودودیت کیوت الیوزا 13،نمونوه از هور
زمان ،مجموعاً  93نمونه سرم) به منظور ارزیابی و سنجش
تغییوورات پووروتئینهووای فوواز حوواد (هوواپتوگلوبین و سوورم
آمیلویید  )Aاستفاده شدند ،همچنین ژنوتایپینگ گاوها بر
اساس ژن بتا دیفنسین به روش  RFLP PCRانجام گرفوت
و ارتباط بین پلوی مورفیسوم ژنوی و تغییورات فاکتورهوای
مختلف ،پیش و پس از درموان در گاوهوای موورد مطالعوه،
بررسی گردید .به منظوور کواهش عوامول مداخلوه کننوده،
گاوهای انتخواب شوده از شورایط محیطوی ،آب و هووایی،
مدیریتی و نژادی یکسان بهرهمند بودند .گاوها سوه بوار در
روز با ماشین شیردوشی ،دوشیده میشدند .تنهوا گاوهوایی
بوورای مطالعووه انتخوواب شوودند کووه فاقوود سووختزایووی و
بیماریهوای پیراموون زایموان (جفوت مانودگی ،جابجوایی
شیردان ،هیپوکلسمی بالینی و کتوز) بودنود .بورای تعیوین
انوودومتریت بووالینی ،بررسووی ترشووحات واژنووی انجووام شوود.
ترشوووحات حووواوی موکووووس بوووا رگوووههوووای ،ووور ،
موکوسی_،رکی و ،ور زیواد (بویش از  53درصود) بوه
عنوان اندومتریت بالینی در نظر گرفته شد.)9( .
آزمایشهای هماتولوژیک شامل اندازهگیری فاکتورهای
مختلف خوونی بوا دسوتگاه شومارشگور سولول اتوماتیوک
( )Exigo, Stockholm, Swedenانجام شد.
مراحل اسوتخراج  DNAاز خوون کامول (حواوی ضود
انعقاد) در اتا مخصوص اسوتخراج در آزمایشوگاه مرکوزی
دانشکده دامپزشکی شویراز انجوام گرفوت .پوس از خوروج
نمونه ها از فریزر  -23و ذوب در دمای محیط ،هر نمونه به

مدت  43ثانیوه ورتکوس و حودود  233μlاز هور یوک بوه
میکروتیوب استریل  4/5mlمنتقل شد .با کیوت مخصووص
اسووتخراج  )PrimePrepTM( DNAشوورکت ))GeNet Bio
کشور کره جنوبی و بر اساس دستورالعمل کیت ،اسوتخراج
انجام گرفت.
به منظوور تکثیور ناحیوه دارای پلویمورفیسوم ژن بتوا
دیفنسین گاو ،از پرایمرهوای اختصاصوی  Fو  Rبور اسواس
پیشنهاد  Bagnickaو همکاران در سال  2339استفاده شد
( .)3سفارش ساخت از طری شرکت تحقیقاتی ژن فناوران
انجام شود .پرایمرهوای اختصاصوی اسوتفاده شوده در ایون
مطالعه دارای طول  23bpبوده و محصوول نهوایی  PCRبوا
استفاده از این پرایمور دارای طوول  393bpاسوت .تورادف
پرایموووور  5ʹTGGCAGGAAGGAGGATGTAG3ʹ ،Fو
پرایموووووور 5ʹACGGCACAAGAACGGAATAC3ʹ ،R
است .غلظت پرایمر برای انجام  3/1μM PCRبوود کوه بور
اساس دستورالعمل شورکت سوازنده تهیوه شود .پرایمور F
قطعووه اینتوورون بووین نوکلئوتیوودهای  2433و  2449را
پوشش می دهد (بر اساس شوماره دسترسوی در بانوک ژن
 ،)AF008307در حووالی کووه ناحیووه قرارگیووری پرایموور R
مطاب توالی فو  ،اگوزون  2بوین نوکلئوتیودهای  2193و
 2192است.
پس از استخراج و خالصسازی  DNAمرحله بعد انجام
واکنش  PCRبه منظور تکثیر ترادف مورد هودف بوود ،بوه
این منظور ابتدا حجم مورد نیاز از هر یک از اجوزا مخلووط
 PCRبرای حجم نهایی  33μlمحاسبه شود ( Master mix
45μl :2x؛ پرایموور 4/2μl :Forward؛ پرایموور 4/2μl :؛ آب
مقطر9/6μl :؛  .)1μl :DNAمخلووط اصولی در کنوار یوخ و
شورایط اسوتریل آموواده شود ،سووپس در میکروتیووبهووای
استریل مخصوص  PCRبه میزان  1μlبوه ازای هور نمونوه
 DNAبه مخلوط اضافه گردیود و واکونش  PCRبوا حجوم
 33μlآماده شد .برای انجوام سویکلهوای مختلوف ،برناموه
حرارتی  PCRمربووط (واسرشوت سوازی اولیوه5 -91ºC :
دقیقه؛ واسرشت سوازی 4 -91ºC :دقیقوه؛ الحوا -59ºC :
 15ثانیووه؛ گسووترش 15 -92ºC :ثانیووه؛ گسووترش نهووایی:
 5 -92ºCدقیقووه) بووه دسووتگاه ترموسووایکلر Bio RAD
()Bio‐Rad Laboratories Inc., Hercules, CA, USA
داده شد ،سپس با افزودن یوک قطوره روغون معودنی ،در
میکروتیوبها محکم بسته شد و نمونهها در دستگاه ترمو
5
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سایکلر قرار گرفت.
پس از اتمام سیکلهای  ،PCRحضور و وزن مولکوولی
محصول به دست آمده از طری الکتروفوورز محصووالت در
ژل آگارز  4/5درصد رنگ شده با رنگ Intron ( Red Safe
 )Biotechnology, Koreaو تحوت توابش نوور مواورابنفش
دستگاه ترانس ایلومیناتور ،بررسی شد.
به منظور بررسی پلی مورفیسم مورد مطالعوه ( Cبوه T
در ناحیه  2239توالی ژن بتا دیفنسین) ،محصووالت PCR
بوا طوول  ،393bpبوا آنوزیم انودونوکلئاز )NlaIII (Hin1II
هضم شد .پروسه هضم آنزیمی به این صورت است کوه در
صووورت تبوودیل  Cبووه ( Tموتاسوویون نقطووهای) در ناحیووه

مذکور با توالی ʹ ،5ʹCATG3آنزیم برشگر یادشده قادر بوه
تشخیص و برش این ناحیه میگردد؛ بنوابراین در گاوهوای
با ژنوتیپ ( TTهموزیگوت موتاسویون یافتوه) ،تووالی 393
جفت بازی ژن بتا دیفنسین به دنبال هضم آنزیموی بوه دو
قطعه  253و  413جفت بوازی تبودیل مویشوود؛ ایون در
حالی است که محصول  PCRبراساس توالی ژن در گاوهای
با ژنوتیپ ( CCهموزیگوت موتاسیون نیافته) دست نخورده
و بدون هضم با وزن مولکولی  393باقی میماند .از سوویی
دیگووور محصوووول  PCRدر گاوهوووای بوووا ژنوتیوووپ CT
(هتروزیگوت) به دنبال هضم آنزیمی بوه سوه قطعوه ،393
 253و  413جفت بازی تبدیل میشود (جدول .)4

جدول  -1ویژگیهای توالی هضم آنزیم ) NlaIII (Hin1IIو سایز قطعات حاصل از هضم
سایز قطعه حاصل از هضم آنزیم در سه ژنوتیپ مختلف گاو
TT
CT
CC
393
393
253
253
413
413

موقعیت هضم آنزیم NlaIII
5′-CATG-3′
3′-GTAC-5′

خط زیر حرف نشاندهنده موقعیت موتاسیون است.

پروسوه هضوم آنزیموی طبو پروتکول آنوزیم
) (Hin1IIو با استفاده از بافر مخصوص  RFLP PCRانجوام
شد .محصول  RFLP PCRروی ژل  4/5درصد الکتروفوورز
گردید.
به منظور اندازهگیری پروتئینهوای فواز حواد در سورم
قبوول و پووس از درمووان گاوهووا ،از کیووتهووای االیووزای
هاپتوگلوبین و سرمآمیلوئیود آ گواوی (شورکت Bioassay
 )Technology Laboratoryاسووتفاده شوود .سوورمهووا ابتوودا
سانترفیوژ گردید و پس از همدموا شودن کیوت و سورم بوا
دمووای اتووا  ،بالفاصووله طب و دسووتورالعمل کیووت مقووادیر
پروتئین های مذکور بور اسواس روش سواندویال االیوزا و بوا
دستگاه االیزا ریدر سنجیده شدند .الزم بوه ذکور اسوت بوا
توجه به محدودیت کیت الیزا برای سنجش پرتئینهای فاز
حاد تعداد  14حیوان در دو زمان سنجش انجام شد.
بووا نوورمافووزار آموواری SPSS for Windows, ( SPSS
 )Version 22, SPSS Inc., Chicago, Illinoisنتووای
تجزیه و تحلیل شدند .فراوانی آللها و ژنوتیپهای مختلف
 β-defensinدر گاوهای مبوتال بوه انودومتریت بوالینی ،بور
NlaIII

6

اساس تغییورات فاکتورهوایی از جملوه سورم آمیلوئیود آ و
هاپتوگلوبین به صورت تعداد و درصد گزارش شد.
میزان شاخصهای هماتولوژیک و پروتئینهای فاز حاد
(هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید آ) خون گاوهای بهبود یافتوه
و بهبوود نیافتووه از انوودومتریت پووس از درمووان بووه صووورت
میانگین  ±خطای معیار محاسبه گردید.
برای مقایسه نحوهی تغییرات فاکتورهای هماتولوژیوک
و پروتئین های فاز حاد (سرم آمیلوئید آ و هاپتوگلوبین) بوا
ژنوتیپها و آلل های مختلف از آزمون مربع کوای اسوتفاده
شد .برای همه آزموونهوا و مقایسوههوا سوطر معنویداری
 P<3/35در نظر گرفته شد.
نتایج
در ابتوودا بووا روش  PCRناحیووه مووورد نظوور از ژن β-

 defensinدر همه نمونه ها به صورت موفقیتآمیز تکثیر و
محصولی با طول مشخص  393جفت بازی تولید شد .پس
از اطمینان از تولید محصول  PCRکه دارای وزن مولکوولی
مورد نظر بود ،در مرحله بعد با روش  RFLP-PCRو هضوم
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آنزیمی توسط آنزیم ) ،NlaIII (Hin1IIبر اساس موتاسیون
نقطهای  Cبه  Tدر ناحیه  2239ژن مورد نظر سوه الگووی
متفوواوت  CT ،CCو  TTدر نمونووههووای هضووم آنزیمووی
مشاهده شد؛ بنابراین همانگونه کوه در شوکل  4مشوخص
است ،در گاوهای بوا ژنوتیوپ ( TTهموزیگووت موتاسویون
یافته) ،محصول  393جفت بازی ژن بتا دیفنسین به دنبال
هضم آنزیمی به دو قطعه  253و  413جفت بوازی تبودیل

شد؛ این در حالی است کوه محصوول  PCRدر گاوهوای بوا
ژنوتیپ ( CCهموزیگوت موتاسیون نیافته) دست نخورده و
بدون هضم با وزن مولکولی  393جفت بواز ،بواقی مانود .از
سووویی دیگوور محصووول  PCRدر گاوهووای بووا ژنوتیووپ CT
(هتروزیگوت) به دنبال هضم آنزیمی بوه سوه قطعوه ،393
 253و  413جفت بازی تبدیل شد.

شکل  -1الکتروفورز محصول  PCRژن بتا دیفنسین با وزن مولکوولی  393جفوت بواز ،قبول از هضوم آنزیموی توسوط آنوزیم
)،( (Hin1IIاهک  )Un Cutو الگوهای متفاوت الکتروفورز محصوالت به دست آمده از ژنوتیپهای مختلوف ژن بتوا دیفنسوین ( CC,
 )CT, TTدر مقایسه با مارکر  433جفت بازی پس از هضم آنزیمی توسط آنزیم )NlaIII (Hin1II
NlaIII

با مقایسه تغییورات سورم آمیلوئیود آ (قبول و پوس از
درمووان) بوور اسوواس حضووور آلوول  Tدر ژن  β-defensinدر
گاوهای مبتال به اندومتریت مشاهده شد که بوین گاوهوای
دارای آلوول  Tو گاوهووای فاقوود آلوول  Tاخووتالف آموواری
معنوویداری وجووود دارد ()P=3/31؛ بووه ایوون صووورت کووه

گاوهای دارای آلل  Tافزایش سرم آمیلوئید آ را نسوبت بوه
کاهش آن پوس از درموان ،بوه ترتیوب بوا فراوانوی 92/93
درصد و  29/29درصد ،بیشتر نشان دادند ،در حالی که در
مورد گاوهای فاقد آلل  Tافزایش و کاهش سرم آمیلوئیود آ
به ترتیب  36/69درصد و  63/33درصد بود (جدول .)2

جدول  -2مقایسه تغییرات سرم آمیلوئید آ (قبل و پس از درمان) بر اساس حضور آلل  Tدر ژن  β-defensinدر گاوهای
مبتال به اندومتریت بالینی
تغییرات سرم آمیلوئید آ

دارای آلل )TT,CT( T

بدون آلل )CC( T

تعداد افزایش (درصد)
تعداد کاهش (درصد)
تعداد کل (درصد)*

9 )92/93( a
3 )29/29( a
(44 )433

44 )36/69( b
49 )63/33( b
(33 )433

حروف التین نامتشابه ( )a,bنشاندهنده اختالف آماری معنیدار در هر ردیف است (Chi Square test-)P=3/31
* با توجه به محدودیت کیت الیزا تعداد  14حیوان برای سنجش تغییرات سرم آمیلوئید آ بور اسواس دو بوار نمونوهگیوری موورد
استفاده قرار گرفت.
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( )P=3/493مختلف ژن  β-defensinدیده نشد (جودول 3
و  .)1در مووورد سووایر فاکتورهووای هماتولوژیووک شووامل؛
لنفوسوویت ،مونوسوویت ،ائوزینوفیوول ،بانوود ،هموگلوووبین،
هماتوکریت ،گلبول قرمز،RDW ،MCHC ،MCH ،MCV ،
پالکت و  MPVنیز اختالف آماری معنیداری بین تغییرات
ایوون فاکتورهووا بووا ژنوتیووپهووا و آلوولهووای مختلووف ژن β-
 defensinمشاهده نشد.

اختالف آماری معنی داری بین تغییورات هواپتوگلوبین
با ژنوتیپها ( )P=3/699و نیز آللهای ( )P=3/643مختلف
ژن  β-defensinوجود نداشت ،همچنین افوزایش  WBCدر
گاوهای دارای آلل  Tبا فراوانی  69/23درصد و در گاوهای
فاقد آلل  Tافوزایش و کواهش  WBCبوا فراوانوی برابور 53
درصد مشاهده شد که اختالف آماری معنیداری در ارتباط
با این فواکتور بوا ژنوتیوپهوا ( )P=3/339و نیوز آلولهوای

جدول  -3مقایسه تغییرات  WBCدر ژنوتیپ های مختلف گاو بر اساس ژن  β-defensinقبل و پس از درمان
TT
CT
CC
تغییرات WBC
تعداد افزایش (درصد)
تعداد کاهش (درصد)
تعداد کل (درصد)

(9 )95
(1 )25
(44 )433

(49 )53
(49 )53
(39 )433

(2 )433
(3 )3
(2 )433

(Chi Square test-)P=3/339
جدول  -4مقایسه تغییرات  WBCدر ژنوتیپهای مختلف گاو بر اساس حضور آلل  Tدر ژن  β-defensinقبل و پس از
درمان
تغییرات WBC

دارای آلل )TT,CT( T

بدون آلل )CC( T

تعداد افزایش (درصد)
تعداد کاهش (درصد)
تعداد کل (درصد)

(9 )69/23
(1 )33/99
(43 )433

(49 )53/33
(49 )53/33
(39 )433

(Chi Square test-)P=3/493

بحث
عفونت میکروبی دسوتگاه تناسولی جونس مواده دلیول
مهمی برای بیماری و ناباروری در پستانداران ازجملوه گواو
است .دفاع اولیه اندومتریوم علیه میکوروبهوا بوه سیسوتم
ایمنووی ذاتووی شووامل گیرنوودههووای  ،TLRپپتیوودهای ضوود
میکروبی از جمله دیفنسوینهوا و پوروتئینهوای فواز حواد
وابسته است.
تالش ما در این مطالعه بر ایون بوود کوه ارتبواط بوین
پلیمورفیسمهای مختلف بتوا دیفنسوین نووتروفیلی گواو و
تغییوورات پووروتئینهووای فوواز حوواد (هوواپتوگلوبین و سوورم
آمیلوییوود  )Aو لوکوووگرام قبوول و پووس از درمووان در گوواو
شیری مبتال به انودومتریت بوه منظوور شناسوایی ژنوتیوپ
ارجر ،بررسی کنیم .بور اسواس مطالعوات قبلوی ،بوه نظور
می رسد این ژنهوا بوه عنووان شواخصهوای حساسویت و
مقاومت بیماریهای عفونی مختلف حوائز اهمیوت هسوتند
8

( .)1در پووژوهش حاضوور موتاسوویون  C→Tدر موقعیووت
اینترونی  2239مطالعه و بررسی شد که این جابجایی یک
محل برش و هضم اندونوکلئاز جدید را به وجود میآورد .از
این رو بور اسواس ایون پلوی مورفیسوم موجوود در ژن بتوا
دیفنسوین نووتروفیلی گواو ،بوا روش  RFLP PCRو آنوزیم
اندونوکلئاز ) NlaIII (Hin1IIتعیین ژنوتیوپ گاوهوا انجوام
شد ( .)3گفته شده ،موتاسویون در ژنهوای بتوا دیفنسوین
اهداف تولیدی و عملکردی ،ظرفیت تولید مثلی و مقاوموت
در برابر بیماریها را تحت تأثیر قرار میدهود .در حقیقوت،
پلوویمورفیسوومهووای تووک نوکلئوتیوودی ( )SNPابزارهووای
انتخابی خیلی مفیدی به منظور بهبود اهداف اصالح نژادی
هسوووتند ( .)43گوووزارشهوووای متعوووددی در خصووووص
پلیمورفیسمهوای ژن بتوا دیفنسوین و اسوتعداد ابوتال بوه
بیماریهای مختلف وجود دارد ،از جمله میتوان به دیابت،
کارسوووینوماهای مختلوووف ،بیمووواری کووورون ،درماتیوووت،
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بیماریهای عفونی از جمله  HIVو بسیاری دیگر در انسان
اشاره کرد ( ،)1همچنین ارتباطی بین پلی مورفیسم ژن بتا
دیفنسین و باروری کمتور در انسوان گوزارش شوده اسوت
( ،)46بووه عووالوه ارتباطوواتی بووین پلوویمورفیسوومهووای بتووا
دیفنسین و ایمنی ذاتوی در خوو و گوسوفند نشوان داده
شووده اسووت (45و  .)49الزم بووه ذکوور اسووت کووه ،نووین
پژوهش هایی در حیوانات مزرعه همچنان یک قدم عقبتور
از مطالعات در انسان یا حیوانات آزمایشگاهی قرار دارند.
نتای حاصول از ایون پوژوهش نشوان داد کوه گاوهوای
دارای آلل  Tافزایش سرم آمیلوئیود آ را بیشوتر از گاوهوای
فاقد آلل  Tپس از درمان نشان دادند ،در حوالی کوه رونود
کاهشی سرم آمیلوئید آ به دنبال درمان در گاوهوای دارای
آلل  Tکمتر از گاوهای فاقد آلل  Tبود که ایون اخوتالف از
نظر آماری معنیدار بود ( .)P=3/31ایون نتوای مویتوانود
حاکی از آن باشد که گاوهای دارای آلل  Tپاسخ فواز حواد
بهتری را نسبت به گاوهای فاقد آلل  Tنشان دهند و شواید
بتوان گفت موتاسیون نقطهای  Cبه  Tو در نتیجوه حضوور
آلل  Tاز نظر پاسخ فاز حواد و افوزایش پوروتئین فواز حواد
(سرم آمیلوئید آ) دارای ارجحیت باشود ،همچنوین اگر،وه
تغییرات گلبولهای سفید خون در گاوهای دارای آلل  Tدر
مقایسه با گاوهای فاقد آلل  Tاز نظر آماری معنویدار نبوود
( ،)P=3/493اما روند افزایشی شمارش گلبولهوای سوفید
خون (به عنوان یک سد دفاعی غیر اختصاصی) در گاوهای
دارای آلوول  Tبووا فراوانووی  69/23درصوود بیشووتر از رونوود
کاهشی آن ( 33/99درصد) طوی زموانهوای نمونوهگیوری
همراه بود ،اموا در گاوهوای فاقود آلول  Tرونود افزایشوی و
کاهشی گلبول های دفواعی خوون بوا فراوانوی برابوری (53
درصد) تأملبرانگیز بود .ایون نتوای نشوان مویدهود مغوز
استخوان گاوهای دارای آلل  Tدر پاسخ جبرانپوذیری بوه
عفونت رخ داده در اندومتر ،در مجموع پاسخ جبرانپذیری
مناسبتری را دارد و شاید دلیل عودم معنویداری در ایون
مطالعه ،حضور کمتر آلل  Tبه دلیل حذفهوای ژنتیکوی و
یا اصوالً ابتالی کمتر این گاوها به انودومتریت بووده اسوت.
در مطالعووات دیگوور ،پژوهشووگران ارتبوواط قوووی بووین
دیفنسینهای نوتروفیلی و انودومتریت را نشوان داده انود و
این ارتباط نزدیک بیانگر ایون اسوت کوه دیفنسوینهوای
نوتروفیلی اجوزای مهوم دفواع میزبوان علیوه عفونوتهوای
باالرونووده لگوون هسووتند .عووالوه بوور ایوون ،دیفنسووینهووای

نوتروفیلی انسان میتوانند تولید  IL8را نیز القوا کننود.
یک جاذب شیمیایی نوتروفیلی قوی است و موجب افزایش
فراخوانی نوتروفیل ها به محل عفونت مویشوود ،همچنوین
نشان داده شد که سطوح دیفنسین های نووتروفیلی واژنوی
در زنان مبتال به اندومتریت افزایش یافته است (.)49
با توجه به نقشهای متعدد بیولوژیکی پپتیودهای ضود
میکروبی بتا دیفنسین در پاسخ ایمنی ،شناسایی و بررسوی
موتاسیونهای تک نوکلئوتیدی مختلف در ژن کود کننوده
این پپتیود موی توانود بوه در بیشوتر و بهتور بوه منظوور
به گزینی ژنتیکی حیوانات کمک کند .در نهایت بور اسواس
یافته های مطالعه حاضر شاید بتوان گفت ژنوتیپ برتور بوه
منظور انتخاب حیوانوات بوا پاسوخهوای التهوابی و دفواعی
مناسبتر برای مبارزه با عفونت رحمی ،ژنوتیپهای حواوی
آلوول  TT( Tو  )CTهسووتند؛ هر،نوود مطالعووات تجربووی
وسیع توری بوا اسوتفاده از جمعیوت بیشوتری از گاوهوا در
دامداریهای مناط مختلف آب و هوایی ،به منظوور در
بهتوور نقووش دقیوو موتاسوویونهووای شناسووایی شووده در
پپتیدهای ضد میکروبی ،مورد نیاز است.
IL8

تشکر و قدردانی
هزینه این پژوهش از محل اعتبارات معاونت پژوهشی
دانشگاه شیراز تأمین شدهاست که بدینوسیله نویسوندگان
مراتب قدردانی خود را اعالم میدارند.
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Summary
Uterine beta defensin plays an important role in innate immunity of dairy cows’ in order to clear
the infection and resolve the inflammation and helps for a normal uterine involution after calving. This
study was conducted to investigate the effect of different beta defensin genotypes on acute phase
proteins and leukogram alterations pre and post-treatment in dairy cows with endometritis, in order to
identify the best genotype. Fifty one Iranian dairy Holstein cows with clinical endometritis were
chosen at cleaning test time (30-40 days after parturition). Cows were taken usual herd treatment and
examined again two next weeks. Blood samples including whole blood (containing anticoagulant) and
blood without anticoagulant (in order to separate serum) were taken from cows with clinical
endometritis at both times (n=102). Hematological tests and genotyping with PCR-RFLP (on the basis
of beta defensin gene) were done. Based on a SNP (C/T) at position 2239, three different genotype
patterns CC, CT and TT were observed. Alterations of serum amyloid A (SAA) concentrations before
and after treatment were significantly different between cows with and without Allele T (P=0.04).
Cows with Allele T significantly showed increased SAA concentrations compare to cows without
Allele T. Other factors showed no significant differences between different genotypes.
Keywords: Endometritis, Beta defensin, Polymorphism, Acute phase protein, Leukogram.
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