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چکیده
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ترکیب جیره بر متابولیتهای خونی و بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی انجام گرفت .از
 81رأس بره نر آمیخته (قزل -مرینوس ،قزل -بلوچی و مرینوس -مغانی) در سه گروه آزمایشی استفاده شد .دانه جو به
عنوان بخش عمده جیره در دو سطح  05و  855درصد با پسماند رستوران جایگزین گردید .تیمارهای آزمایشی شامل:
 )8جیره کنترل (بدون پسماند رستوران) )2 ،جایگزینی  05درصد دانه جو با پسماند رستوران و  )3جایگزینی 855
درصد جو با پسماند رستوران بودند .جیرهها به صورت کامال مخلوط و سه بار در روز به مدت  885روز به گوسفندان
تغذیه شدند .نمونههای بافت کبد در انتهای آزمایش برای مطالعه بیان ژن مربوط به آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز
و فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز گرفته شدند .اثر تیمارهای آزمایشی روی غلظت گلوکز پالسمای خون معنیدار بود
( ،)P<5/50اما غلظت نیتروژن اورهای و بتا هیدروکسی بوتیرات خون را تحت تأثیر قرار ندادند .از طرف دیگر ،دورههای
آزمایشی بر غلظت گلوکز پالسمای خون تأثیر معنیداری نداشتند ،اما این اثر برای غلظت نیتروژن اورهای و بتا
هیدروکسی بوتیرات خون معنیدار بود ( .)P<5/50بیان ژن آنزیمهای آسپارتات آمینو ترانسفراز و فسفوانول پیروات
کربوکسی کیناز تحت تاثیر جیرههای خوراکی تغییر یافت ( .)P<5/50نتایج این مطالعه نشان داد تغییر اقالم جیره با تاثیر
بر فرآیند هضم و جذب و تغییرغلظت متابولیتهای خونی ،بیان ژن مربوط به آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و
فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز از آنزیمهای کلیدی دخیل در متابولیسم را تغییر داد.

واژگان کلیدی :آسپارتات آمینو ترانسفراز ،برههای پرواری ،بیان ژن ،فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز ،متابولیتهای
خونی
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مقدمه

های آسپارتات آمینو ترانسفراز و فسفوانول پیروات

تغذیه حیوانات مزرعهای با حداقل هزینه و بهرهدهی باال

کربوکسی کیناز از مهمترین آنزیمهای کبدی دخیل در

مهمترین عامل در پرورش اقتصادی دام به شمار می-

متابولیسم کربوهیدراتها و پروتئینها هستند .بنابر این

رود .یکی از روشهای کاهش هزینه پرورش دام ،کاهش

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی بیان ژن این

هزینههای تغذیه است که بالغ بر  05تا  05درصد

آنزیمها و همچنین مطالعه ارتباط آن با برخی تغییرات

هزینههای پرورش را شامل میشود .استفاده از

در متابولیتهای خونی به منظور مشخص نمودن

ضایعات و پسماند ها در تغذیه دام بهعنوان یکی از

تغییرات احتمالی در وضعیت متابولیکی دامها در اثر

راهکارهای مهم به ویژه در سیستمهای پرورش صنعتی

استفاده از پسماند رستوران بود.

و نیمه صنعتی میباشد .تحقیقات متعددی جهت استفاده
از پسماندها ،علی الخصوص پسماند رستوران در جیره

مواد و روشها

نشخوارکنندگان صورت گرفته است (مرادی و همکاران

در این تحقیق از  81رأس بره نر آمیخته شامل :قزل ×

 ،8332والکر و همکاران  8331و  .)2552این تحقیقات

مرینوس ( 82راس) ،مرینوس × مغانی ( 81راس) و قزل

حاکی از عملکرد تقریبا یکسان حیوانات به هنگام

× بلوچی ( 0راس) استفاده گردید .پسماند رستوران در

جایگزینی پسماند رستوران با مواد خوراکی معمول در

دو سطح  05و  855درصد جایگزین دانه جو در

تغذیه چه از نظر عملکرد دام و چه از نظر ارزش تغذیه-

جیرههای غذایی مورد آزمایش گردیده و به همراه گروه

ای و قابلیت هضم بوده است.

کنترل (جیره فاقد پسماند) گروههای آزمایشی را تشکیل

ترکیبات بیواکتیو موجود در خوراک میتوانند با ژنهای

دادند .خوراک طی سه وعده در ساعات  81 ،0و  25و

مؤثر بر عوامل نسخه برداری ،بیان پروتئین و تولید

به صورت انفرادی در اختیار برهها قرار گرفت .در تمام

متابولیتها اثر متقابل داشته باشند .نوتریژنومیک یا

تیمارها نسبت علوفه به کنسانتره  35به  05درصد بود.

ژنومیک تغذیهای ،اثر خوراک و اجزای تشکیل دهنده

جیرههای آزمایشی با استفاده

از جداول استاندارد NRC

آنها روی بیان ژنها و چگونگی رونویسی  DNAبه

( )8310تنظیم گردیدند .اجزای تشکیل دهنده جیرههای

 mRNAو سپس تولید پروتئین را بررسی میکند .بنابر

آزمایشی در جدول  8نشان داده شده است.

این افزایش آگاهی در زمینه روشهای نوتریژنومیک،

نمونهگیری و ثبت نتایج :بره ها به مدت  885روز با

توانمندی محققین را در حفظ سالمتی ،بهبود عملکرد دام

استفاده از جیرههای آزمایشی تغذیه و پروار شدند.

و ارتقای سطح تولید شیر و گوشت ارتقا میبخشد.

25روز اول این دوره به عادت پذیری به محیط آزمایش

روشهای زیست ملکولی پیشرفته حاصل از اطالعات

و جیرههای آزمایشی اختصاص یافت .در طول دوره

حیوانی مانند افزایش وزن و یا ترکیب و تولید شیر،

پروار ،در سه نوبت با فواصل زمانی برابر (ماههای

امکان ایجاد دگرگونی شگرفی را در تغذیه دام برای

اول ،دوم و سوم دوره اصلی پروار) از برهها

الحاق اطالعات کد شده در ژنوم ،جهت به کارگیری در

خونگیری به عمل آمد .پس از سانتریفیوژ به مدت 25

تغذیه دام مهیا مینماید (وایشالی و همکاران .)2558

دقیقه ( با  3555دور در دقیقه) ،پالسمای خون جدا شده

با توجه به جایگاه مهم کبد در متابولیسم و تغذیه ،به

و تا زمان تجزیه آزمایشگاهی برای تعیین گلوکز،

نظر می رسد که بررسی فعالیت آنزیمهای کبدی

نیتروژن اورهای خون و بتاهیدروکسی بوتیرات در

مشارکت کننده در متابولیسم ،آگاهی ما را از تعامالت

دمای  -25˚Cنگهداری شدند .اندازهگیری متابولیتها با

موجود بین تغذیه و عملکرد حیوان افزایش دهد .آنزیم-

استفاده از کیتهای شرکت پارس آزمون (گلوکز:
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 ،QC.M.87.23.3نیتروژن اورهای خون)QC.M.89.71.4 :
و بتاهیدروکسی بوتیرات

( Co.Antrim,United Kingdom,

 )BT29 4QYو توسط دستگاه اسپکتروفتومتری ( Spekol

 )1500 Germanyانجام شد .پس از پایان دوره
پرواربندی تمام گوسفندان کشتار شده و نمونههای
بافت کبدی از آنها برای مطالعه بیان ژن آنزیمهای

آسپارتات
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آمینوترانسفراز

و

فسفوانول

پیروات

کربوکسی کیناز گرفته شد .نمونههای بافت کبد
بالفاصله در محلول تثبیت کننده ( RNA Laterشرکت
کیاژن) به مدت یک روز در دمای  1˚Cنگهداری شده و
سپس تا زمان آنالیز به فریزر با دمای  -25˚Cانتقال
یافتند.

جدول  -1اجزاء و ترکیب شیمیایی تیمارهای مورد آزمایش

1

کنترل

تیمار 05

تیمار 855

اجزای جیره ها
(درصد ماده خشک)

یونجه

80

80

80

کاه گندم

80

80

80

دانه سورگوم

0

0

0

دانه جو

31

83

5

پسماند رستوران

5

83

31

سبوس گندم

81

81

81

تفاله چغندر قند

0

0

0

مالس چغندر قند

8

8

8

مکمل مواد معدنی و ویتامینی

5/0

5/0

5/0

نمک

5/0

5/0

5/0

ترکیبات شیمیایی
ماده خشک

13/8±8/1

11/8±2/2

18/1±2/0

پروتئین خام

88/3±2/2

82/3±3/5

82/0±3/2

عصاره اتری

2/8±5/1

1/3±2/8

0/0±3/0

دیواره سلولی

31/0±2/0

30/0±3/3

30/0±1/1

دیواره سلولی بدون همی سلولز

83/0±8/0

83/1±2/2

83/1±2/3

انرژی قابل متابولیسم(مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک)

2/0±5/3

2/0±5/1

2/0±8/3

8تیمار کنترل (فاقد پسماند رستوران)  ،تیمار  :05جیره حاوی  05درصد پسماند جایگزین با جو تیمار :855جیره فاقد جو ( 855درصد پسماند
رستوران).

بیان ژن آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و

 Turnberry, London, UKشرکت  BIONEERو بر اساس

فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز

پروتکل پیشنهادی انجام گرفت .بر اساس این پروتکل و

استخراج  :RNAاستخراج  RNAاز نمونههای کبدی ،با

به طور خالصه ابتدا نمونههای بافت کبد بهکمک

استفاده از کیت استخراج
( Extraction Reagent

AccuzolTM Total RNA

(Gentaur Ltd. Howard Frank

نیتروژن مایع ،به صورت پودر یکنواختی (هموژن) در
آمد .سپس  5/8میلی گرم از این پودر را در میکروتیوب
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قرار داده و  8/0میلی لیتر از محلول  Accuzolبه آن

سپس با احتیاط سوپرناتانت داخل میکروتیوبها حذف

اضافه کرده و به مدت  80ثانیه تکان داده شد.

گردید .رسوب باقیمانده در دمای  05˚Cبه مدت  0دقیقه

میکروتیوبهای حاوی نمونه در  1˚Cو به مدت  0دقیقه

خشک گردید .در مرحله بعد رسوب حاصله در آب

بر روی یخ انکوبه شدند .به میکروتیوبها 255

دارای ماده  )Diethylpyrocarbonate( DEPCحل گردید.

میکرولیتر مخلوط کلروفرم :ایزوآمیل الکل (با نسبت

در مرحله بعد  RNAاستخراج شده جهت سنتز

cDNA

( RevertAidTM

 )13:8اضافه کرده و محتویات داخل میکروتیوبها

استفاده شد .جهت سنتز  cDNAاز کیت

مخلوط گردید .میکروتیوبها به مدت  85دقیقه در دمای

 )HMinusو طبق پروتکل شرکت سازنده استفاده شد و

 1˚Cانکوبه شده سپس به مدت  80دقیقه در  82555gو

تا زمان آنالیز  cDNAسنتز شده در دمای -25˚C

در دمای  1˚Cسانتریفوژ شدند .بخش شفاف باالیی

نگهداری شد.

حاوی  RNAبا احتیاط به میکروتیوب تمیز  8/0میلی

طراحی پرایمرها :ژنهای آسپارتات آمینوترانسفراز و

لیتری منتقل شد .به تمام میکروتیوبها به طور یکسان

فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز و ژن  GAPDHبه

ایزوپروپانل به میزان  155میکرولیتر اضافه گردید.

ترتیب به عنوان ژنهای هدف و ژن مرجع انتخاب شدند.

محتویات داخل میکروتیوبها مخلوط شده و سپس در

سپس

سایت

داخل فریزر تحت دمای  -25˚Cو به مدت  85دقیقه

 ،http://www.ncbi.nlm.nih.govپرایمرهای اختصاصی

انکوبه شدند .مجددا میکروتیوبها به مدت  85دقیقه در

طراحی گردید .با استفاده از نرم افزار

 82555gدر  1˚Cسانتریفوژ شدند .پس از سانتریفیوژ

( )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blastاز عدم وجود

بخش باالیی مایع حذف گردیده (حذف سوپرناتانت) و

همولوژی و مکمل بودن توالی پرایمرها با توالیهای

به منظور حفظ رسوب  ،RNAبه کمک پمپ هوا عمل

نوکلئوتیدی بخشهای دیگر ژنوم اطمینان حاصل شد.

خشک کردن انجام گرفت .سپس یک میلیلیتر اتانول

مشخصات ژنهای مورد مطالعه در این پژوهش در

 %15سرد به میکروتیوبها افزوده شد .میکروتیوبها به

جدول  2نشان داده شده است.

با

اخذ

توالی

از

ژنها

BLAST

مدت  0دقیقه در  82555gدر  1˚Cسانتریفوژ شده و
جدول  -2مشخصات آغازگرهای اختصاصی گوسفندی مورد استفاده در واکنشهای Real- Time PCR
ژنها

توالی پرایمرها

AST Forward
AST Reverce
PEPCK-c Forward
PEPCK-c Reverse
GAPDH Forward
GAPDH Reverse

ACAGCCCAGCTCTGCAA
CGATTCGAAGTGCACCTGTTC
GCGTTCAACGTCCGATTTCC
CATGCTGAACGGGATGACATAC
GGCGTGAACCACGAGAAGTATAA
AAGCAGGGATGATGTTCTGG

شماره دسترسی در بانک ژن

طول)(bp

BT020856

02

EF062862.1

00

NM_001190390.1

221

Real-

و در دمای  30˚Cبه مدت  80ثانیه و  05˚Cبه مدت یک

 Time PCRمدل Applied Biosystems, Foster ( ABI 7300

دقیقه و مرحله نهایی جهت ترسیم منحنی تفکیک یا

 )city, CA, USAاستفاده شد .برنامه زمانی-گرمایی

منحنی ذوب ( )Melting Curveدر دمای  30˚Cبه مدت

دستگاه شامل سه مرحله بود .مرحله اول منجر به

 80ثانیه 05˚C ،به مدت  25ثانیه و  30˚Cبه مدت 80

واسرشته شدن مولکول  cDNAبود که در دمای 30˚C

ثانیه انجام شد .واکنشهای  Real-Time PCRدر حجم

و در مدت  85دقیقه انجام شد ،مرحله دوم در  15سیکل

نهایی  20میکرولیتر به صورت سهتایی ( )Triplicateدر

 :Real-Time RT-PCRدر این مطالعه از دستگاه
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پلیتهای  30چاهکی انجام شدند .مخلوط هر واکنش
شامل 82/0 :میکرولیتر

مدل 8

SYBR-Green PCR Master Mix

( شرکت فرمنتاز)  ،یک میکرولیتر ( 155نانوموالر) از
پرایمرهای مستقیم ( )Forwardو معکوس ()Reverse
اختصاصی هر ژن 0 ،میکرولیتر  855( cDNAنانوگرم)
و مابقی آب مقطر دوبار تقطیر اضافه شد تا به حجم
نهایی  20میکرولیتر رسید .جهت اطمینان از تکثیر
قطعات اختصاصی هر ژن و عدم حضور محصوالت
غیراختصاصی و جفت شدن پرایمرها (پرایمر دایمر)،
محصوالت تکثیری هر ژن در ژل آگارز یک درصد (یک
گرم پودر آگارز در  855میلی لیتر بافر

Tris- Borate-

 )EDTA 0.5Xدارای رنگ اتیدیوم بروماید) بارگذاری و
الکتروفورز انجام شد.
تجزیه آماری دادهها و مدل آماری :دادههای به دست
آمده توسط نرم افزار  )2553( SASتجزیه آماری گردید.
مدل زیر برای متغیرهایی در نظر گرفته شد که تکرار در
زمان ( )Repeated measurementداشته و با استفاده از
رویه مختلط ( )Mixed Modelتجزیه گردید:
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در

Yijkl = µ+ Ti+ Bj+ Pk+ (T × P)ik+ Animall(Ti) + еijkl
این مدل  Yijklمتغیر وابسته µ ،میانگین کل Ti ،اثر

تیمار ( iسطح پسماند رستوران) Bj ،اثر ترکیب نژادی ،j
 Pkاثر زمان نمونهگیری  (T × P)ik ،kاثر متقابل بین
جیره  iو زمان  Kو  еijklاثر باقیمانده در نظر گرفته شد.
جهت سنجش تعداد کپیهای ژنهای هدف و مرجع از
نرم افزار  RESTو روش  ΔCtاستفاده شد(فاف و
همکاران .)2552
نتایج
نتایج به دست آمده از بررسی اثر پسماند رستوران
روی پارامترهای بیوشیمیایی پالسمای خون برههای
پرواری در جدول  3ارائه شده است .نتایج این تحقیق
نشان داد که جایگزینی جو با پسماند رستوران در جیره
میزان گلوکز پالسمای خون را تحت تاثیر قرار داد
( ،)P<5/50ولی بر میزان نیتروژن اورهای خون و
بتاهیدروکسی بوتیرات اثری نداشت.

جدول  -3اثر پسماند رستوران بر روی متابولیتهای خون در گوسفندان آزمایشی
تیمارهای آزمایشی*

فراسنجههای خونی
کنترل

تیمار 05

تیمار 855

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

11/00b ± 8/13

00/8a ± 8/13

11/11b ± 8/13

نیتروژن اورهای خون (میلیگرم در دسیلیتر)

83/00 ± 5/82

83/30 ± 5/82

83/ 32± 5/82

3/0 ± 5/2

1 ± 5/2

3/0 ± 5/52

بتاهیدروکسی بوتیرات (میلی گرم در لیتر)

*تیمار کنترل (فاقد پسماند رستوران) ،تیمار  :05جیره حاوی  05درصد پسماند جایگزین با جو ،تیمار :855جیره فاقد جو (855
درصد پسماند رستوران).
 -میانگین های با حروف التین غیر مشابه در هر ردیف تفاوت معنیدار دارند (.)P<5/50

همچنین بررسی روند تغییرات متابولیتهای خونی در

تأثیر سطوح مختلف پسماند رستوران بر بیان نسبی ژن

دوره پروار نشان داد که غلظت گلوکز پالسما در ماه-

های آسپارتات آمینوترانسفراز و فسفوانول پیروات

های مختلف تغییری نیافت اما غلظتهای نیتروژن اوره-

کربوکسی کیناز کبدی به ترتیب در شکلهای  8و 2

ای خون و بتاهیدروکسی بوتیرات با گذشت زمان

نشان داده شده است .نتایج نشان داد میزان بیان نسبی

کاهش معنیداری نشان دادند (( )P<5/50جدول .)1

آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در تیمار حاوی 05
درصد پسماند رستوران به طور معنیداری نسبت به
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سایر تیمارها بیشتر بود ( .)P<5/50همچنین بیان نسبی

داری در تیمار حاوی  855درصد پسماند رستوران

فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز کبدی به طور معنی-

نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (.)P<5/50

جدول  -4غلظت متابولیتهای خون گوسفندان آزمایشی در ماههای مختلف
ماههای آزمایشی

فراسنجههای خونی

*

کنترل

تیمار 05

تیمار 855

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

11/11 ± 8/02

13/51 ± 8/02

12/03 ± 8/02

نیتروژن اورهای خون (میلیگرم در دسیلیتر)

25/33 a ± 5/88

83/11b ± 5/88

83/10 c ± 5/88

1/1 b ± 5/2

3/0 a ± 5/2

3/2a ± 5/2

بتاهیدروکسی بوتیرات (میلی گرم در لیتر)

* :ماههای آزمایشی شامل ماههای اول ،دوم و سوم خونگیری (روزهای  05 ،35و.)35
 تیمار کنترل (فاقد پسماند رستوران) ،تیمار  :05جیره حاوی  05درصد پسماند جایگزین با جو ،تیمار :855جیره فاقد جو ( 855درصد پسماندرستوران).
 -میانگین های با حروف التین غیر مشابه در هر ردیف تفاوت معنیدار دارند (.)P<5/50

شکل  -1تأثیر جایگزینی جو با پسماند رستوران بر بیان نسبی آسپارتات آمینوترانسفراز
 تیمار کنترل (فاقد پسماند رستوران) ،تیمار  :05جیره حاوی  05درصد پسماند جایگزین با جو ،تیمار :855جیره فاقد جو ( 855درصدپسماند رستوران).

 -میانگین های با حروف التین غیر مشابه دارای تفاوت معنی دار می باشند (.)P<5/50

شکل  -2تأثیر جایگزینی جو با پسماند رستوران بر بیان نسبی فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز
 -تیمار کنترل (فاقد پسماند رستوران) ،تیمار  :05جیره حاوی  05درصد پسماند جایگزین با جو ،تیمار :855جیره فاقد جو ( 855%پسماند رستوران).

 -میانگین های با حروف التین غیر مشابه دارای تفاوت معنیدار می باشند (.)P<5/50

تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهاي کبدي دخیل در متابولیسم در برههاي پرواري
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بحث

افزایش جذب گلوکز به داخل بافتهای منشعب از باب

مقایسه میانگین غلظت گلوکز پالسما در بین تیمارهای

(روده باریک ،پانکراس و طحال) نیز میگردد.

آزمایشی حاکی از تغییرات معنیدار آن با جایگزینی جو

از نیتروژن اورهای خون به عنوان شاخصی که منعکس

با پسماند رستوران بود .غلظت گلوکز پالسما در تیمار

کننده تجزیه و استفاده از پروتئین خام درشکمبه است،

کنترل ( فاقد پسماند رستوران) و تیمار سوم (جیره فاقد

استفاده میشود (چامپاوادی و همکاران  .)2550تاثیر

جو) نسبت به تیمار دوم (جیره حاوی  05درصد پسماند

تیمارهای آزمایشی بر غلظت نیتروژن اورهای خون در

رستوران) بیشتر بود ( .)P<5/50این تفاوت میتواند

پژوهش حاضر غیر معنیدار بود (جدول  .)3مطالعات

ناشی از تولید اسید پروپیونیک بیشتر در این جیرهها

انجام شده توسط اشمدلی و همکاران ( )8330نشان داد

باشد .مس و همکاران ( )2558نشان دادند افزایش گلوکز

که تراکم زیاد آمونیاک در جیرههای دارای منابع

خون نتیجه تغییر در الگوی تخمیر شکمبه و افزایش

پروتئینی با سرعت تجزیه پذیری باال ،باعث افزایش

نسبت موالر پروپیونات به اسیدهای چرب فرار دیگر

تراکم نیتروژن در شکمبه می شودکه ممکن است به

میباشد .پروپیونات تنها اسید چرب فرار گلوکزساز

علت عدم کارائی استفاده از نیتروژن در شکمبه باشد و

شکمبه میباشد که بعد از جذب از شکمبه در کبد تبدیل

حتی منجر به افزایش نیتروژن اوره پالسما نیز گردد .بر

به گلوکز شده و بعد از انتقال به بافتها به عنوان منبع

اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق ،جایگزینی

انرژی مصرف میشود .همچنین باال بودن غلظت گلوکز

پسماند رستوران تأثیر منفی در کارایی استفاده از منابع

در تیمار سوم در مقایسه با تیمار دوم میتواند از

پروتئینی جیرههای آزمایشی نداشته و همزمان سازی

کاهش تخمیر نشاسته در شکمبه و افزایش عبور آن به

بین منابع کربوهیدراتی و پروتئینی جیرهها در شکمبه

روده کوچک و افزایش جذب گلوکز از روده در نتیجه

به طور مطلوبی صورت گرفته است (جدول  .)3با این

هضم آنزیمی در روده ناشی گردد .این احتمال وجود

حال بررسی غلظت نیتروژن اورهای خون در دوره های

دارد که پسماند رستوران که بخش عمده آن را برنج

خونگیری نشان داد که زمان ،تاثیر معنیداری بر این

تشکیل می دهد بدلیل محتوای باالی روغن ،با محافظت

فاکتور داشته است (( )P<5/50جدول  .)1غلظت نیتروژن

نشاسته برنج از تخمیر شکمبهای ،بخشی از آنرا به

اورهای خون در باالترین سطح خود در دوره اول نمونه

روده منتقل نموده و بنابر این افزایش گلوکز خون در

گیری خون (ماه اول پروار) قرار داشته و با سپری

این تیمار را باعث گردیده است .مقایسه ترکیبات

شدن زمان روند نزولی به خود گرفت به طوری که

شیمیایی این جیرهها نیز میتواند موید این فرضیه باشد

پایینترین غلظت آن در دوره سوم مشاهده گردید .روند

چرا که میزان عصاره اتری در تیمار سوم باالتر از

مشابه مشاهده شده در بین تمام تیمارهای آزمایشی

جیره دوم بوده (  0/0در مقابل  1/3درصد) ،اما در

میتواند حاکی از عادت پذیری میکروارگانیسمهای

محدوده مرزی توصیه شده برای حیوانات نشخوار

شکمبه به جیرههای آزمایشی در طول زمان و قابلیت

کننده میباشد (جدول  .)8بر اساس توصیهها میزان

استفاده بهینه از آمونیاک آزاد شده از تجزیه پروتئین

چربی جیره در نشخوارکنندگان بدلیل محدود نمودن

در شکمبه باشد.

تخمیر شکمبهای نبایستی از  0درصد بیشتر شود.

وینهویزن و همکاران ( )8338نشان دادند برای اینکه

رینولدز ( )2550نشان داد که ورود نشاسته به روده

اسید های چرب غیر استریفه ( )NEFAبه طور کامل

باریک (از طریق تزریق نشاسته به شیردان) عالوه بر

اکسید شوند بایستی پیش سازهای گلوکوژنیک در

افزایش جذب گلوکز به داخل سیاهرگ باب کبدی ،باعث

چرخه کربس قابل دسترس باشند .در صورتی که پیش
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سازهای گلوکوژنیک (گلوکز ساز) به میزان کافی تامین

و همکاران  .)2552نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیان

نشوند ،اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراستریفه توسط

نسبی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در تیمار

کبد به طور ناقص انجام گرفته و منجر به تولید اجسام

( 855جایگزینی  855درصد دانه جو با پسماند

کتونی میگردد .از طرف دیگر بر اساس گزارش دراکلی

رستوران) بیشتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود

و همکاران ( )8313افزایش بتاهیدروکسی بوتیرات

(نمودار .)2گرین فیلد و همکاران ( )2555گزارش کردند

معموال توام با کاهش گلوکز خون و ذخایر گلیکوژن کبد

که آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز به عنوان

میباشد .اگرچه در تحقیق حاضر اثر تیمارهای

مهمترین آنزیم برای تولید گلوکز از پروپیونات در

آزمایشی بر میزان بتاهیدروکسی بوتیرات پالسما

نشخوارکنندگان به شمار میرود .همچنین کارچر و

غیرمعنیدار بود ،اما غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در

همکاران ( )2550گزارش نمودند به دلیل نیاز مداوم

تیمار ( 05جیره حاوی 05پسماند رستوران جایگزین

نشخوارکنندگان به گلوکونئوژنز ،استفاده از پروپیونات

جو) به لحاظ عددی در مقایسه با سایر گروههای

برای تولید گلوکز بسیار حیاتی است .غلظت باالی گلوکز

آزمایشی باالتر بود (جدول  .)3در عین حال ،پایینترین

خون در تیمار سوم میتواند انعکاس دهنده تولید بیشتر

مقدار گلوکز خون نیز در تیمار  05مشاهده گردید

پیشساز آن یعنی پروپیونات در شکمبه باشد .بنابر این

( ،)P<5/50بنابر این به نظر میرسد که بخشی از

باال بودن بیان فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در

افزایش عددی مشاهده شده در غلظت بتاهیدروکسی

تیمار سوم با نتایج مربوط به سطوح گلوکز خون در

بوتیرات در تیمار دوم میتواند ناشی از غلظت پایین

این گروه کامالً مطابقت دارد .افزایش در تولید پیشساز

گلوکز و در نتیجه اکسیداسیون ناقص اسید های چرب

گلوکز در شکمبه باعث تنظیم افزایشی بیان ژن مرتبط با

غیر استریفه در کبد باشد .در ضمن در نشخوارکنندگان

آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز گردیده که

یکی از منابع تولید بتاهیدروکسی بوتیرات در دیواره

افزایش فعالیت این آنزیم به عنوان یکی از آنزیمهای

شکمبه ،بوتیرات تولید شده ناشی از تخمیرات شکمبهای

کلیدی مسیر گلوکونئوژنز ،باعث افزایش سنتز گلوکز در

است ،بنابراین بخشی از تفاوتهای مشاهده شده در

این گروه گردیده است .الزم به ذکر است که پروپیونات

بتاهیدروکسی بوتیرات خون میتواند ناشی از تفاوت در

تولیدی ،طی واکنشهایی تبدیل به سوکسینیل کوآنزیم آ

نسبت اسیدهای چرب فرار تولید شده به ویژه بوتیرات

شده ،که با ورود به چرخه کربس منجر به تولید

در بین تیمارهای مورد آزمایش باشد.

اگزالواستات میشود .اگزالواستات به عنوان یکی از

گلوکونئوژنز فرآیند تولید گلوکز یا گلیکوژن از

اجزای اساسی در مسیر گلوکونئوژنز برای تولید گلوکز

ترکیبات غیر کربوهیدراتی میباشد که به طور عمده در

مورد استفاده قرار میگیرد (مورای و همکاران .)2553

کبد و به میزان کمتری در کلیه انجام میگیرد (کربس و

در مطالعه حاضر بیان فسفوانول پیروات کربوکسی

همکاران  .)8303میزان کارایی گلوکونئوژنز توسط دو

کیناز در جیره شاهد کاهش یافته بود (شکل  .)2کاهش

عامل تنظیم میگردد :فعالیت آنزیمهای کلیدی دخیل در

بیان نسبی ژن فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز را

پیشسازهای

میتوان به دلیل اثرات انسولین بر گلوکونئوژنز در

گلوکونئوژنیک (ژانگ و همکاران  .)2553آنزیم

نشخوارکنندگان دانست (بروکمن  .)8310وقتی که

فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز یکی از آنزیمهای

گلوکز خون باالست آنزیمهای درگیر در مصرف گلوکز

کلیدی در فرایند گلوکونئوژنز میباشد که در کاتالیز

(نظیر آنزیمهای مسیر گلیکولیز و لیپوژنسیز) ،فعالتر

اگزالواستات به فسفوانول پیروات نقش مهمی دارد (آگکا

میشوند .تحت چنین شرایطی آنزیمهای گلوکونئوژنز

گلوکونئوژنز

و

میزان

تامین
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فعالیت کمی دارند .همچنین انسولین در پاسخ به افزایش

به سمت افزایش فعالیتهای گلوکونئوژنز از منابع

گلوکز خون ترشح شده و تولید آنزیمهای کلیدی

غیرکربوهیدراتی به ویژه اسیدهای آمینه پیش برده ،به

گلیکولیز را تقویت میکند .انسولین همچنین با تأثیرات

طوری که باعث تنظیم افزایشی آنزیم آسپارتات

و

آمینوترانسفراز در کبد گردیده است .این آنزیم به عنوان

کلیدی

یکی از آنزیمهای کلیدی در دآمینه شدن اسیدهای آمینه

گلوکونئوژنز را القاء میکنند ،مقابله می نماید (مورای و

و استفاده از اسکلت کربنی آنها در سنتز گلوکز بوده و

همکاران  .)2553انسولین با افزایش کمی و همچنین

همچنین در انتقال اگزالواستات از میتوکندری به

افزایش فعالیت تعدادی از آنزیمهای کلیدی در

سیتوپالسم نقش اساسی دارد .باال بودن غلظت ازت

واکنشهای گلیکولیز کبدی مانند آنزیمهای گلوکوکیناز و

اورهای خون به طور عددی در تیمار  ،05میتواند

پیروات کیناز ،مصرف گلوکز در مسیر گلیکولیز را

بازتابی از فعالیت بیشتر سیکل اوره به خاطر دآمینه

افزایش داده و به طور غیرمستقیم از رها شدن گلوکز در

شدن اسیدهای آمینه جهت شرکت در فرآیندهای

پالسمای خون جلوگیری میکند .بنابراین ،اگرچه در این

گلوکونئوژنز باشد که با تنظیم افزایشی بیان آنزیم

آزمایش انسولین پالسما اندازهگیری نشده است ،اما

آسپارتات آمینوترانسفراز و با در نظر گرفتن نقش آن

تنظیم کاهشی بیان ژن آنزیم فسفوانول پیروات

در سیکل اوره مطابقت دارد (مورای و همکاران .)2553

کربوکسی کیناز همراه با مقدار قابل مقایسه گلوکز خون

نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد تغییر اقالم

در گروه شاهد با تیمار  ،855میتواند انعکاس دهنده اثر

جیره با تاثیر بر فرآیند هضم و جذب و تغییرغلظت

گلوکز روی کاهش بیان ژن از طریق انسولین باشد ،به

متابولیتهای خونی ،بیان ژن مربوط به آنزیمهای

عبارت دیگر ،وجود مقدار نرمال گلوکز خون در جیره

آسپارتات

پیروات

شاهد ممکن است باعث فیدبک منفی روی بیان ژن آنزیم

کربوکسی کیناز از آنزیمهای کلیدی دخیل در متابولیسم

کلیدی موثر در مسیر گلوکونئوژنز و در نهایت تولید

را تغییر داد.

cAMP

تحریک

گلوکوکورتیکوئیدها

شده
که

توسط
سنتز

گلوکاگون
آنزیمهای

آمینوترانسفراز

و

فسفوانول

گلوکز شده است.
آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز نیز در گلوکونئوژنز

تشکر و قدردانی

نقش مهمی ایفا میکند .در این مطالعه بیان ژن آنزیم

از زحمات دکتر غالمرضا حمیدیان در تهیه نمونههای

آسپارتات آمینوترانسفراز در تیمار  05نسبت به سایر

کبدی و دکتر امیر علی شهبازفر در بررسی سالمت

گروههای آزمایشی بیشتر بود (شکل  .)8این تنظیم

الشه برهها و همچنین کارکنان ایستگاه آموزشی

افزایشی با غلظت پایین و معنیدار گلوکز و غلظت باال

تحقیقاتی خلعت پوشان به ویژه آقای حبیب چراغی

ولی غیرمعنیدار نیتروژن اورهای خون همراه بود.

کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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Abstract
This research was conducted to study the effects of ration composition on blood metabolites and
gene expression of some hepatic enzymes. 18 hybrids (crossbred) male lambs (Ghezel- Merino,
Ghezel- Baloochi and Merino- Moghani) were randomly assigned to one of the three experimental
treatments. Barley grain as the main part of the ration was replaced with restaurant waste (RW) in
the levels of 50 and 100 percent, so dietary treatments were as follow: 1) control group (no RW), 2)
T50 or replacement of 50% of barley grain by RW and 3) T100 or replacement of whole barley grain
with RW. Rations were fed to the lambs three times daily as total mixed rations for 110 days. After
slaughtering the lambs, samples of liver were collected for gene expression study of hepatic
aspartate aminotransferase (AST) and phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) enzymes.
The results illustrated that blood glucose content significantly affected by experimental treatments
(p<0.05) however there was no effect detected on blood BUN and BHBA. Inversely experimental
periods affected blood BUN and BHBA significantly (p<0.05) but not for glucose. Gene expression
of hepatic AST and PEPCK enzymes were affected by dietary treatments (p<0.05). In conclusion,
the results of the study confirmed that replacement of dietary barley grain by RW indirectly
influenced gene expression of the liver AST and PEPCK enzymes through modification of
digestion and absorption process and blood metabolites changes.
Key words: Aspartate aminotransferase, Blood metabolites, Finishing lambs, Gene expression,
Phosphoenolpyruvate carboxykinase

