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از پيش تا پس از شيرگيري:
تغيير شكل مجراي معدي_روده اي گوسالههاي جوان
چكيده
محافظت از ميزبان در مقابل تركيبات دارويي و پاتوژنها دركنار متابوليسم و جذب مواد مغذي مورد نياز براي رشد و نگهداري
حيوان ،چالشي است كه مجراي معدي_روده اي( )GITنشخواركنندگان با آن مواجه است GIT .گوساله در اوايل عمر تحت
تأثير سريعترين تغييرات ساختاري و ميكروبي كه تا كنون شناحته شده ،قرار مي گيرد و اين تغييرات و سازگاري ها در عملكرد
، GITگوساله را مستعد ابتال به بيماري هاي  GITو اختالالت مي كند .علي رغم اين چالش ها GIT ،گوساله داراي ميزان
مشخصي از شكل پذيري است كه منبع مواد مغذي را تشخيص و به تركيبات بيواكتيو پاسخ ميدهد .تحقيقات قبلي در مورد
 GITگوساله ،روي موضوع انتقال از شيرگيري و توصيف نحوه رشد پاپيالهاي شكمبه با استفاده از پاسخهاي متابوليكي هضم و
ميكروسكوپي متمركز شدهاند .اخيرا ما با استفاده از روشهاي با پايه ملكولي جديد ثابت نمودهايم كه با ايجاد تأخير در سن از
شيرگيري و استفاده از روش از شيرگيري تدريجي  ،سرعت تغيير جمعيت ميكروبي شكمبه به سمت جمعيت پس از شيرگيري،
كندتر خواهد بود .عالوه بر سازگاريهاي شكمبه در طول از شيرگيري ،جريان مواد مغذي به بخشهاي پاييني دستگاه گوارش
نيز در طول از شيرگيري به ميزان قابل توجهي همراه با دامنه گستردهاي از تغييرات ميكروبيولوژي و ساختاري مشاهده ميشود.
تغييرات بيان ژن و تغييرات ساختاري نشان ميدهند كه بخشهاي انتهايي دستگاه گوارش گوساله تحت تأثير تغييراتي قرار مي
گيرند كه ممكن است نقش ممانعتي آن را هنگام تغذيه خوراك جامد كاهش دهد .اطالعات درون تني جديدتر نشان مي دهند
كه انتقال از شيرگيري ،نفوذپذيري كل دستگاه گوارش گوساله را افزايش مي دهد .بخش هاي انتهايي به ميزان قابل توجهي
ممكن است با بخش هاي ابتدايي دستگاه گوارش در ارتباط باشند به اين معني كه يك ماده مغذي مي تواند در بخش هاي
پايينتر دستگاه گوارش دريافت شود و سازگاريهاي بعدي در بخشهاي بااليي دستگاه گوارش را موجب شود .درك بهتر
چگونگي تاثير جيره  ،جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش و مواد مغذي اصلي بر اثر ممانعتي و رشد مجراي روده  ،سود بزرگي
براي صنعت پرورش گوساله خواهد داشت .فهم فرآيندهاي مكانيسمي چنين سازگاريها و تغييرات مي تواند به تنظيم جيره هاي
مديريتي ويژه و تهيه تركيبات خوراكي اصلي مورد نياز براي ايجاد و بهبود عملكرد دستگاه گوارش در گوسالههاي جوان به ما
كمك كند.
لغات كليدي :بخش هاي ابتدايي دستگاه گوارش  ،بخش هاي انتهايي دستگاه گوارش ،گوساله
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مقدمه
مهم ترين وظيفه  ،GITهضم و جذب مواد مغذي است ولي نقش آن در حفظ ميزبان از يك تركيب دائما در حال
نوسان از ميكروارگانيسم  ،سموم و مواد شيميايي در شكمبه و همچنين جلوگيري از ورود غيرقابل كنترل جريان آنها به
جريان خون كبدي نيز به همان اندازه اهميت دارد (گبل و همكاران  .)2002براي انجام چنين فعاليتي GIT ،به طور
مرتب ،تركيب لومينال را ارزيابي مي كند و براي حفظ يكنواختي و افزايش جذب مواد مغذي سازگاري ،پيدا ميكند
(فورنس و همكاران .)2002
از آنجايي كه  20 GITدرصد از اكسيژن دريافتي نشخواركنندگان را مصرف مي كند و  20درصد فعاليتهاي
متابوليكي و سنتز پروتئين درآن انجام مي شود .حفظ سالمت و پويايي آن براي فعاليتهاي انرژيخواه حيوان مهم
است (كانت و همكاران  .)0991بنابراين تغيير شكلهاي  GITمي تواند روي بسياري از سيستم هاي بيولوژيكي حيوان
كه نگهدارنده سالمتي و عملكرد سيستم هاي توليدي مهم گاو شيري هستند را تحت تاثير قرار دهد.
با توجه به اهميت سالمت  GITدر سيستم توليد گاوهاي شيري  ،اختالالت هضم مانند اسيدوز شكمبه اي در گاوهاي
دوشا ،موضوع غالب مقاالت علمي بوده است .گوساله حساس ترين حيوان گله است و بيشترين احتمال ابتال به بيماري
و درصد تلفات را نسبت به ساير حيوانهاي داخل مزرعه داراست .براساس آخرين تحقيق مقايسهاي انجام شده
 ،USDAنرخ ابتال به بيماري در گوساله هاي از شيرگيري شده  61درصد و نرخ تلفات  %00است كه دليل شماره يك
آن ،بيماري هاي  GITميباشد .يك تحقيق انجام شده روي مزارع پرورش گاو شيري در اونتاريو و مينه سوتا (آمريكا،
 2786گوساله و  0تا  2ماه) گزارش كرد كه عفونت  GITاولين آسيبي است كه گوساله در اوايل زندگي تجربه ميكند.
 22درصد از گوسالههاي مبتال ،درمان هاي آنتي بيوتيكي براي اسهال دريافت مي كنند ( ويندير و همكاران .)2006اين
عفونت هاي زياد ،درمان هاي آنتي بيوتيكي و استرس هاي مرحله قبل از شيرگيري با فرايند از شيرگيري كه يكي از
بزرگترين تغيير شكل هاي  GITرا ايجاد ميكند ،همراه مي گردد و باعث تنش ،كاهش رشد و مختل شدن سالمت
 GITمي شود (خان و همكاران 2000,.و.)2001بنابراين دوره تولد تا از شيرگيري پر چالشترين زمان براي GIT

خواهد بود .نتايج بيولوژيك كوتاه مدت و بلندمدت ،تغيير در رشد  GITهنوز به طور كامل كشف نشده اند.
برخي اوقات رشد فيزيولوژي  GITتوسط تكنيك هاي كالبدگشايي و آناليز پاسخ هاي متابوليتي خون و تركيبات
هضمي در گوساله ها شناخته و توصيف مي شوند .پيشرفت شاخه هاي مختلف علمي از قبيل توالي يابي با بازدهي باال،
امكان شناخت ويژگي هاي  GITدر شرايط چالشي و برنامه هاي تغذيه اي ويژه را فراهم نمود.عالوه بر اين پيشرفتهاي
علمي ،صنعت گاو شيري دستخوش يك تغيير در جيره گوساله ها از سطوح محدود شده شير(كاهش دهنده رشد قبل
از شيرگيري) به سطوح افزايش يافته شير ،نزديك به مقادير انتخاب آزاد يا طبيعي(افزايش دهنده رشد قبل از
شيرگيري)نيز قرار گرفته است .اين تغيير بدون شك روي فيزيولوژي ،بيولوژي ملكولي و ميكروبيولوژي  GITاثر
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گذاشته است ولي عدم وجود اطالعات كافي در اين زمينه  ،فرصت پيشرفت در مديريت و بيولوژي گوساله ها را
محدود نموده است.
هدف اين مقاله خالصه كردن اطالعات موجود درباره تغيير شكل  GITگوساله در طول دوره پيش و پس از
شيرگيري است .ما با بخش هاي ابتدايي دستگاه گوارش كه بيشترين نقطه تمركز تحقيقات گوساله ها بوده  ،شروع مي
كنيم و سپس به بخشهاي انتهايي آن مي پردازيم.ارتباط بيولوژيكي تحقيقات با پايه ملكولي روي عملكرد گوساله،
سالمت و عملكرد  GITو به طور كلي آسايش حيوان مورد بحث قرار مي گيرد وبه بزرگترين ابهامات علمي مربوط
به بيولوژي اشاره مي شود.در ضمن سعي ما بر اين است كه مكانيسم هاي كنترلي عملكرد دستگاه گوارش را توسط
سيگنال دهي ميزبان – ميزبان و ميزبان – ميكروبي ارزيابي كنيم ( شكل .)0
سازگاري هاي بخش هاي ابتدایی دستگاه گوارش
نيازهاي تغذيه اي گوساله هاي تازه متولد شده ازآغوز تامين مي شود .آغوزدر شيردان و  GITهضم مي شود و انرژي ،
مواد مغذي و ملكول هاي ايمني را براي گوساله فراهم مي كند  .پس از سپري شدن مرحله پيش از شيرگيري انرژي از
طريق شير و يا جايگزين شير تأمين مي شود كه از طريق دريچه انعكاسي شيار مشبك از شكمبه عبور مي كند و به طور
مستقيم وارد شيردان مي شود .نقش شيردان اغلب توسط شكمبه پنهان مي شود با وجودي كه بسياري از اختالالت
گوارشي و بيماري ها به دليل عيوب فعاليت شيردان به وجود مي آيد .به عنوان مثال نگراني هايي راجع به كاهش pH
شيردان  ،ايجاد زخم در شيردان و سرازير شدن شير به شكمبه (معروف به نوشيدن شكمبه اي ) و كاهش حساسيت به
انسولين در گوساله هاي تغذيه شده با حجم زياد شير در وعده هاي كم (كمتر از دو وعده در روز) ،وجود دارد  .اخيراً
چندين تحقيق درك از ظرفيت شيردان در گوساله ها را با استفاده از اثر محدودكنندگي وعده هاي حجيم روي هايپر
گاليسميا به چالش كشيده اند .در آزمايش ديگري كه روي گوساله هاي سازگار شده با وعده هاي حجيم توسط
كاهش نرخ خالي شدن شيردان (فرايندي كه به كنترل ترشح انسولين لوزالمعده اي مربوط است) انجام شد ثابت گرديد
كه مواد مغذي كه در سلول هاي نورواندوكريني بخش انتهايي دستگاه گوارش دريافت مي شوند به وسيله انتقال
بازخورد  ،روي عملكرد بخش هاي بااليي دستگاه گوارش (شيردان) تأثير مي گذارند.
بيشترين تحقيقات انجام شده روي تغيير شكل  GITگوساله ،روي بلوغ شكمبه تمركز كرده اند  .باور بر اين است كه با
مصرف خوراك جامد  ،اين تغيير شكل آغاز شود ولي در واقع اين فرايند خيلي زودتر شروع مي شود و سپس با
مصرف خوراك جامد ،تخمير شكمبه شعله ور مي شود .توليد و جذب محصوالت نهايي تخمير ( )VFAرشد پاپيال
هاي شكمبه را افزايش مي دهد و ساختار فيزيكي سوبستراهايي مانند مواد خشبي ،به رشد ماهيچه اي و توسعه حجم
شكمبه كمك مي كند .فعاليت هاي آنزيمي اصلي (فيبرواليز ،آميلواليز و پروتئواليز و اوره اليز) ميكروب هاي شكمبه
از  6يا  00روزگي در شكمبه مشاهده مي شوند .بيش از  10ژن ميكروبي هيدروالز در مراحل اول زندگي در شكمبه
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وجود دارند كه پتانسيل زيادي براي متابوليسم كربوهيدرات گياهان و حتي ديواره هاي سلولي دارند كه توسط سنجش
فعاليت هاي فيبرواليتيك در شكمبه گوساله هاي جوان به اثبات رسيده اند .ري و همكاران ،فعاليت هاي آنزيمي شكمبه
و ظرفيت تخميري آن در گوساله هاي شيري از تولد تا از شيرگيري را اندازه گيري كرده اند .در ماه اول پس از تولد،
سطوح باالي فعاليت هاي آنزيمي به همراه تغيير در  pHشكمبه گزارش شده كه با يك الگوي زماني مخالف غلظت
كلي ، VFAكاهش مي يابد و در سن  02روزگي ،غلظت آن (( )mM 76/6در توافق با يافته هاي قبلي( ثابت مي
شود .اين همان زماني كه  ،علي رغم نسبتا ثابت بودن حجم شكمبه و فعاليت هاي آنزيمي پروتئواليتيك شكمبه اي و
آنزيمي اوره اليتيك ،مصرف خوراك جامد افزايش مي يابد .ساير فاكتورهاي تعيين كننده مصرف خوراك مشخص
نيستند.
فرايند از شيرگيري ،مرحله اي است كه شير به طور كامل از جيره حذف مي شود و تغييرات مورفولوژيكي قابل توجهي
به وجود مي آيد ،به طوري كه ظرفيت كلي شكمبه از  20درصد به  80درصد كل  GITمي رسد و طول و سطح
پاپيال هم افزايش مي يابد .عالوه براين ،همزمان با افزايش سن گوساله ،ظرفيت كتوژني شكمبه بايد به اندازه يك
شكمبه بالغ افزايش يابد به طوري كه  10تا  70درصد همه اسيدهاي چرب در طول ديواره شكمبه جذب شود و  87تا
 90درصد بوتيرات جذب شده توسط اپي تليوم شكمبه مورد متابوليسم قرار گيرد .ولي شواهد نشان مي دهند كه شكمبه
قبل از  7هفتگي آمادگي انجام نقش اصلي شكمبه يعني جذب مواد مغذي و متابوليسم آنها را ندارد .اخيراً در يك
تحقيق انجام شده توسط ايكرت و همكاران  ،در يك برنامه تغذيه پيش از شيرگيري خوب كاهش سطوح  BHBسرم
را در طول هفته از شيرگيري گزارش نمودند ولي گوساله ها به اندازه يك شكمبه بالغ  10روزه كتون توليد نكردند.
مشابهاً بوش در سال  0977دريافت كه گوساله ها تنها  60درصد ميزان كتون شكمبه بالغ را در سن  20روزگي توليد مي
كنند علي رغم اينكه در  27روزگي از شير گرفته مي شوند .در اين سن ظرفيت محدود شكمبه براي متابوليسم
موادغذايي باعث تجمع  VFAهاي حاصل از تخمير در شكمبه مي شود.
كلونی سازي ميكروبی بخش ابتدایی دستگاه گوارش
ارزيابي هاي ميكروبيولوژيكي انجام شده روي بخش بااليي دستگاه گوارش گوسالهها  ،عمدتا روي شكمبه متمركز
شده و اطالعات كمي در مورد هزارال و شيردان وجود دارد.تلقيح ميكروبي به شكمبه گوسالههاي تازه متولد شده به
محض تولد از طريق كانال واژن ،تركيبات مدفوع ،آغوز ،پوست و بزاق گاوهاي مادر آغاز مي شود .اعضاء جمعيت
باكتري هاي اصلي شكمبه مانند متانوژنها ،باكتريهاي فيبروليتيك يا پروتئوباكتريها 20 ،دقيقه بعد از تولد در شكمبه
گوساله ها شناسايي شده اند كه داللت بر اين موضوع دارد كه القاء ميكروبي ،قبل از تولد نيز اتفاق ميافتد (گازمن و
همكاران.)2007 ،
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جالب است كه فعاليت جمعيت زيادي از باكتريها و آركي RNAدر شكمبه گوسالهها در زمان تولد مشاهده شده اند
(مالموتاگ و همكاران .)2007 ،تغييرات سريعي در تركيب جمعيت باكتريايي شكمبه در روزهاي اول زندگي گوساله
رخ ميدهد (جامي و همكاران )2002 ،و اين كلوني سازي هاي اوليه باكتري نقش مهمي در شكلدهي بيوتوپ
جمعيتهاي ميكروبي بيهوازي بازي ميكند (فانتي و چاچيراس-داراند.)2008 ،استقرار باكتريهاي هوازي و باكتري-
هاي بيهوازي اختياري در شكمبه به صورت متناوب رخ ميدهد ،بطوري كه پروتئوباكتريها و توالي هاي مربوط به
استرپتوكوكوسها درگوساله هاي  0تا  2روزه مشاهده مي شود ولي به سرعت توسط جمعيتهاي باكتري بيهوازي
جايگزين ميشوند (جامي و همكاران .)2002 ،بطور مشابه كلوني سازي باكتريهاي اپي مورال در ديواره شكمبه نيز
وابسته به سن ميباشد .جيائو و همكاران ( )2007گزارش كردند كه گونه پروتئوباكتريها در ديواره اپيتليال شكمبه
بسيار غالب بوده ( <  )%90كه اكثراً اشرشياكلي در شكمبه بزغالهها گزارش شده ،اين يافته با مطالعات پيشين با كاربرد
ميكروسكوپهاي الكتروني ،مطابقت داشت (ريو و همكاران.)0990 ،
مقدار پروتئوباكتريها در جمعيت اپي مورال در اوايل زندگي گوساله) در گوسالههاي بالغ نيز مشاهده شده است)
(دي مالدر و همكاران )2001 ،ممكن است نقش ويژهاي در انتشار اكسيژن از شبكه مويرگي (چانگ و همكاران،
 )0989و ايجاد شرايط اكولوژيكي مناسب براي استقرار جمعيت بيهوازي داشته باشد  .فراواني پروتئوباكتريهاي
مرتبط با اپيتليال شكمبه همراه با افزايش سن كاهش و فرميكاتها و باكتروئيدها همراه با باال رفتن سن افزايش مييابد
(جيائو و همكاران .)2007 ،باكتريهاي سلولوليتيك و قارچها به ترتيب در سن  0و  2هفتگي تشخيص داده شدند
(فانتي و همكاران .)0978 ،پروتوزئواهاي مژكدار در سن  2تا  2هفتگي مشاهده مي شوند و استرپتوكوكوس انتودينيوم
اولين پروتوزئوايي است كه ظاهر مي شود .حضور مژكداران نيازمند استقرار كمپلكس ميكروبي از قبل (فانتي و
همكاران )0977 ،و وجود شرايط براي پرورش انهاست ،به طور مثال جدا كردن گوساله از مادر در هنگام تولد و
تغذيه با شير مصنوعي ،تعيين كننده استقرار نهايي جمعيت مژكداران شكمبه ميباشد (آبسيا و همكاران2006 ،؛ يانز-
روئيز و همكاران .)2007 ،محققان با استفاده از روشهاي كشت نشان دادند كه اكوسيستم ميكروبي شكمبه بعد از سن
 2ماهگي تثبيت ميشود (فانتي و همكاران .)0978 ،جامي و همكاران ( )2002با مقايسه نمونههاي شكمبه گوسالههاي 1
ماهه و  2ساله كه با جيره يكساني تغذيه شده بودند ،مشاهده كردند كه جمعيت ميكروبي شكمبه به طور معنيداري در
دو گروه سني متفاوت است و در سن  1ماهگي جمعيت ميكروبي دستخوش تغييرات رشدي مستقل از جيره غذايي قرار
مي گيرد.
همچنين انتظار ميرود كه همزمان با افزايش سن حيوانات و مصرف جيره جامد ،تنوع باكتريهاي شكمبهاي و انواع
گونهها به  67تا  68نوع باكتري متعلق به  02تا  07نژاد در گوسالههاي  2تا  2هفته ،افزايش يابد (جامي و همكاران،
2002؛ مالموتاگ و همكاران.)2006 ،
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توصيفي كه اخيرا از جمعيت ميكروبي ارائه شده متفاوت است و يك كاهش سريع در تنوع ميكروبي را در هفتههاي
بعد از شيرگيري نشان مي دهد (ميلي و همكاران .)2001 ،توالي يابي  16srRNAدر جمعيت ميكروبي شكمبه گوساله-
هاي قبل از شيرگيري در سن  1هفتگي و گوسالههاي بعد از شيرگيري در سن  7هفتگي ،يك كاهش در فراواني و
يكنواختي واحدهاي عملكرد تاكسونومي (چائول و شانون به ترتيب ) در گوسالههاي بعد از شيرگيري را نشان داد
(ميلي و همكاران .)2001 ،اين امر ممكن است به دليل افزايش شديد تخمير يك تركيب خاص و يا نوسان پايين pH

شكمبه بالفاصله بعد از شيرگيري باشد (استيل و همكاران2007 ،؛ .)2001همچنين اين امكان وجود دارد كه چنين
محيط شكمبهاي مطلوبيت و كشش پاييني براي بعضي از اعضاي جمعيت ميكروبي داشته باشد و در نتيجه منجر به
كاهش تنوع كلي ميكروبها شود همان تاثيري كه پس از افزودن نشاسته به جيره گاوهاي هلشتاين قابل مشاهده است
(زند و همكاران .)2002 ،از طرف ديگر قرارگيري طوالني مدت در چنين محيطي ميتواند سبب افزايش جمعيت
ميكروبهاي ويژه اي شود كه قادر به تجزيه جيره هاي با تركيب خاص هستند و با ثبات و بلوغ بيشترجمعيت ميكروبي
ممكن است تنوع ميكروبي هم افزايش يابد (.مشابه تحقيق جامي و همكاران (.))2002
سن از شيرگيري گوساله همچنين ميتواند ماهيت جمعيت ميكروبي را در طي از شيرگيري تعيين كند .اخيراً كشف
شده است كه (ميلي و همكاران )2008 ،گوسالههايي كه در سنين پايينتر از شير گرفته ميشوند ( 1هفتگي در مقايسه
با  7هفتگي) ناهمگوني بيشتري در جمعيت ميكروبي خود بين قبل و بعد از شيرگيري نسبت به گوسالههاي دير از شير
گرفته شده ( 7هفتگي) نشان ميدهند اين امر احتماالً به دليل كندتر شدن روند افزايشي مصرف استارتر ناشي از افزايش
سن در گوسالههاي دير از شير گرفته شده در مقايسه با افزايش جبراني سريع مصرف استارتر در گوسالههاي زود از
شير گرفته شده باشد (ميلي و همكاران)2008 ،
ولي تنوع بين گروهي در بين تمام گوسالهها وقتي به سن  9هفتگي مي رسيدند مشابه بود و پس از آن تشابه در تغيير و
حركت به سمت شكمبه بالغ  ،توسط جامي و همكاران ( )2002گزارش شده است.
مطالعات اخير (لي و همكاران2002 ،؛ جامي و همكاران2002 ،؛ ميلي و همكاران )2001 ،نشان دادند كه جمعيت
ميكروبي دستگاه گوارش در حال توسعه گوسالهها در زمان قبل از شيرگيري مشابه دستگاه گوارش بالغ در زمان بعد از
شيرگيري  ،حاوي شاخه هاي با غالبيت مشابه مانند باكتروئيدها ،فرميكوتها و پروتئوباكتريها مي باشد كه البته
فراواني نسبي آنها با سن و مرحله توسعه دستگاه گوارش  ،متغير است .به طور مثال فراواني نسبي فرميكوتها بعد از
شيرگيري ،افزايش مييابد (جامي و همكاران2002 ،؛ ميلي و همكاران2001 ،؛  .)2008برعكس ،فراواني نسبي
باكتروئيدها در گوسالههاي  8هفته در مقايسه با گوسالههاي  7هفته كاهش و بعد از آن ثابت ميماند كه نشان ميدهد
مرحله از شيرگيري فاكتور مهمي در اين تغيير نبوده و احتماالً اين شاخه باكتري به شروع مصرف خوراك جامد نسبت
به غياب شير در جيره بيشتر پاسخ مي دهد (ميلي و همكاران .)2008 ،البته اين باكتري تنها تاكسون شكمبهاي نيست كه
الگوي مرتبط با سطح مصرف استارتر دارد .براي مثال فراواني نسبي باكتري پري وتال زمانيكه مصرف استارتر به باالي
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 000گرم در روز افزايش مييابد ،به يك سطح ثابت ميرسد .اين در حالي است كه حذف شير از جيره هيچ اثري بر
اين فراواني ندارد (ري و همكاران2006 ،؛ ميلي و همكاران  .)2001عالوه بر اين فراواني نسبي باكتروئيدها در گوساله-
هاي زود از شير گرفته شده كه نسبت بااليي از جايگزين شير را در استارتر قبل از شيرگيري مصرف كردند در مقايسه با
گوسالههايي دير از شير گرفته كه با جايگزين شير متوسط در استارتر قبل از شيرگيري تغذيه شده بودند ،كاهش بيشتري
را نشان داد (ميلي و همكاران .)2008 ،مجموع اين نتايج همراه با تحقيقات پيشين (هانگت0911 ،؛ بيشيول و همكاران،
 ،)0990نشان دادند كه زودتر مصرف كردن خوراك جامد در گوساله ها باعث مي شود كه جمعيت باكترياي شكمبه-
اي سريع تر تشكيل شده و بلوغ شكمبهاي زودتر اتفاق بيفتد اگرچه برخي جمعيتها قادر به كنترل تغييرات زياد جيره
نيستند .اين موارد ميتواند يك موضوع كليدي براي تحقيقات آتي باشد ،زيرا دانش ما در مورد پيچيدگيهاي كلوني
سازي  GITقبل از شيرگيري روي استرس از شيرگيري و عملكرد شكمبه بعد از شيرگيري ،بسيار اندك است.
سازگاري مولكولی بخش ابتدایی دستگاه گوارش
اگرچه امروزه با كمك تكنيك هاي توالي يابي آمپليكون  ،دسترسي به اطالعات ساختار تاكسونومي جمعيت
ميكروبي شكمبه بهبود يافته است ولي هنوز اطالعات مربوط به پتانسيل عملكردي جمعيت ميكروبي مرتبط با سن
حيوان ،بسيار اندك مي باشد .بر اساس شواهد ،عملكرد بسيار متنوعي از جمعيت ميكروبي شكمبه مشاهده مي شود به
طوري كه  7000خانواده پروتئيني مشهور از جمعيت ميكروبي در گوساله ها (لي و همكاران )2002 ،قبل از شيرگيري
گزارش شده اند .نتايج حاصل از مدلهاي حيواني پرورش يافته در قرنطينههاي استريل و يا تلقيح شده با تركيبات باال يا
پايين باكتريهاي شكمبهاي نشان داد كه تنوع ميكروبي شكمبه وابسته به طول پاپيال ،ضخامت ديواره شكمبه ،وزن
نگاري-شكمبه و سرانجام رشد حيوان ميباشد (فورانتو و همكاران .)2000 ،شرايط اكولوژيكي ايجاد شده توسط
كلوني سازي باكتريهاي اپي مورال ديواره شكمبه نقش مهمي در توسعه اپيتليال شكمبه و عملكرد آن بازي ميكند
(مالموتاگ و همكاران .)2006 ،براي مثال بيان فاكتور رشد تغير شكل دهنده  )TGFβ1( β1و استروژن وابسته به
گيرنده  ،)ESRRA( αتنظيم كنندههاي رونويسي توسعه اپيتليال شكمبه و متابوليسم انرژي در اپيتليال شكمبه نسبت به
حضور بوتيرات حساس هستند (كانور و همكاران .)2006 ،بوتيرات فوق احتماالً توسط جنس بوتيري ويبريو توليد مي-
شود كه در بيش از  60درصد توالي هاي باكتريايي نمونه هاي گرفته شده ازاپيتليوم شكمبه بزغالههاي  62روزه ،وجود
داشت (جيائو و همكاران .)2007 ،فعاليت چنين تنظيم كنندههاي رونويسي در شكمبه ممكن است بسته به تركيبات
جيره مشاهده شود .به همين دليل است كه در گوساله هايي كه با جايگزين شير همراه با مكمل علوفه خشك تغذيه شده
بودند  ،فعاليت ژنهاي شركت كننده در مسير توليد انرژي ( در جايي  ESRRAنقش مهمي در جذب و متابوليسم
اسيدهاي چرب دارد) مشاهده ميشود (كانور و همكاران )2006 ،ولي هنگام تغذيه جايگزين شير همراه با مكمل
استارترهاي دانهاي در گوسالههاي قبل از شيرگيري  ،بيان TGFβ1جايگزين شير و بيان پروتئين در اپيتليوم شكمبه در
مقايسه با جيره جايگزين شير به تنهايي بيشتر انجام مي شود (كانور و همكاران .)2006 ،همچنين در گوسالههايي كه سه
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هفته از شيرگيريشان گذشته است (گوسالههاي  00هفته) و با جيره علف خشك همراه با استارتر تغذيه شده اند ،ژن
TGFβ1جايگزين شير جزء بيشترين ژنهاي تنظيم شده در اپيتليوم شكمبه بود (كيم و همكاران .)2001 ،اين موضوع
همراه با افزايش فعاليت  TGFBR1و ژنهاي پايين دست مسير داخل سلولي  TGFβ1تأييد ميكنند كه تكثير
سلولي ،شناسايي ،تمايز و مرگ سلولي در مرحله از شيرگيري توسط  TGFβ1در شكمبه تنظيم شده و نشاندهنده
نقش تسريع كنندگي  TGFβ1در تمايز پاپيالري شكمبه در زمان مصرف استارتر در گوسالههاي در حال رشد مي-
باشد.
همچنين به نظر ميرسد كه تركيب شيميايي جيره در تغييرات مكانيسمهاي تنظيمي شكمبه دخيل ميباشند .براي مثال
نعيم و همكاران ( )2002افزايش  8برابري در بيان گيرنده هاي فعال كننده تكثير پرواكسي زوم ،ايزوفرم دلتا
( )PPARDدر گوسالههاي از شير گرفته شده و تغذيه شده با سطح باالي پروتئين خام قبل از شيرگيري رادر مقايسه
با گوساله هاي تغذيه شده با جيره استاندارد مشاهده كردند كه نشان مي دهد افزايش پروتئين خام داراي ايك ننقش
تنظيمي كليدي در توسعه سلولي اپيتليال شكمبه دارد .همچنين توصيف ليگاندهاي  PPARDممكن است ابزاري
براي شناخت تنظيم تغذيهاي توسعه شكمبه باشد .سطوح باالي پروتئين جيره بعد از شيرگيري همچنين ميتواند سبب
افزايش بيان ژن محرك رشد  IGF1و حجم شكمبه-نگاري شود كه اهميت تغذيه استارتر با كيفيت باال به عنوان
سوخت متابوليكي براي توسعه شكمبه گوسالهها بعد از شيرگيري را نشان ميدهد.
چند تحقيق روي بيان ژن در شيردان نشان مي دهند كه بيان گرلين ،تنظيم ترشح هورمون رشد ،توسعه  GITو مصرف
خوراك در برهها از زمان تولد تا سن  69روزگي افزايش و سپس به سطح ثابتي مي رسد (وانگ و همكاران )2006 ،و
به همين دليل انتظار ميرود همزمان با افزايش سن ،توسعه سريع و كافي شيردان اتفاق بيفتد.
تنظيم كاهشي بيان گرلين در شيردان در زمان از شيرگيري اتفاق افتاده و نشان ميدهد كه احتماالً نقش تنظيمي گرلين
مربوط به مرحله قبل از شيرگيري ميباشد .بطور مشابه مصرف استارتر ممكن است مكانيسم تنظيمي مصرف خوراك را
در گوسالههاي شيري تحت تاثير قرار دهد .به طوري كه حذف كامل بيان جايگزين شير لپتين  ،مسئول اثر سيري
طوالني مدت در بافت شكمبه و شيردان گوسالههاي  02هفته اي بود كه استارتر مصرف كرده بودند،ولي اين اثر در
گوسالههاي  2و  02هفته كه با جيره جايگزين شير به تنهايي و بدون استارتر تغذيه شده بودند ،مشاهده نشد (يانيكورا و
همكاران.)2002 ،
توانايي استارتر در تحريك رشد اپيتليال با كاهش اكسيداسيون گلوكز همراه مي شود و منجر ميگردد كه بوتيرات به
عنوان سوبستراي اكسيداتيوترجيحي انتخاب شود (بالدوين و جس )0992 ،و باعث توليد تركيبات كتوني مانند
بتاهيدروكسي بوتيرات در سلولهاي اپيتليال شكمبه در زمان از شيرگيري مي شود كه موجب حذف بيان لپتين در
حيوانات تغذيه شده با استارتر و ايجاد تغييراتي در مكانيسم سيري ميشود.
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بطوركلي اين مطالعات يك تغييركلي را در مكانيسمهاي مولكولي تنظيم كننده بخش ابتدايي دستگاه گوارش و
عملكرد آن در گوسالهها نشان ميدهد كه به علت تغييرات عملكردي و مورفولوژيكي در طي مرحله از شيرگيري
حاصل ميشود.
سازگاري بخش انتهایی دستگاه گوارش
بخش انتهايي دستگاه گوارش شامل روده كوچك (دئودنوم ،ژئوژنوم و ايلئوم) ،روده كور و قولون ميباشد .اين بخش
داراي مجموعه متنوعي از انواع سلولها از جمله سلولهاي اپيتليال جاذب ،سلولهاي ترشح كننده موكوس (سلولهاي
گابلت) ،سلولهاي ايمني و سلولهاي انترو اندوكرين ،ميباشد كه نسبت و عملكرد آنها در هر ناحيه متغير است
(استيل و همكاران .)2007 ،عالوه بر اين تنوع ميكروبي و فراواني آن از بخش قدامي روده كوچك به سمت قولون
انتهايي افزايش مييابد (مالموتاگ و همكاران.)2007 ،
با وجودي كه اولين سازگاري بخش انتهايي دستگاه گوارش ،توانايي انتقال ( Igايمنوگلوبولين) از آغوز به گوساله
است ولي مطالعات اندكي در مورد مكانيسم تنظيمي اين انتقال صورت گرفته است .امروزه ما ميدانيم كه يك روز بعد
از تولد ،بسته شدن روده اتفاق ميافتد به طوري كه درشت مولكولهايي مانند  Igقادر به جذب از طريق روده نيستند.
در يك تحقيق روي اثر بسته شدن روده در ايمني گوساله مشخص گرديد كه تا آن زمان ما اطالعات زيادي در مورد
مكانيسمهاي تنظيمي بسته شدن روده در دست نداريم .مطالعات آزمايشگاهي چند دهه قبل روي نشخواركنندگان
كوچك (گوسفند و بز) نشان داد كه  Igدر روده از طريق بين سلولي انتقال نمي يابد اما از طريق سولهاي انتروسيت
طي عمل ترانس سيتوزيس منتقل ميشود (جاچيمس و همكاران .)0996 ،بنظر ميرسد فرآيند سلولي ترانس سيتوزيس
از طريق پينوسيتوز با واسطه گيرنده آغاز شود(گيرندههاي  ،FcRnهورلي و تيل )2000 ،كه يك اندوزوم پر از
درشت مولكولهايي مانند  Igرا در داخل سلول تشكيل مي دهد .
زمانيكه اندوزوم در داخل انتروسيت قرارمي گيرد  2مسير احتمالي در پيش رو دارد )0 :انتقال به اعضاء اصلي
انتروسيت ،ورود به المينا پروپريا و در نهايت به گردش خون (انتقال غير فعال) )2 .برگشت دوباره به لومن و يا )2
متابوليزه شدن در سلولهاي اپيتليال (هانزيكر و كريهنبل .)0997 ،هنوز مشخص نيست كه اين مسيرها در گوساله وجود
دارند يا خير و همچنين نقش تغذيه و ميكروبيولوژي در تنظيم انتقال  Igدر  GITناشناخته است .همچنين مدت زماني
كه انتقال غير فعال طول مي كشد نيز هنوز مشخص نيست  7 .تا  8روز پس از تولد ،انتروسيتهاي بالغ كه در ممانعت
هاي روده اي نقش دارند جايگزين انتروسيتهاي جنيني مي شوند( .گيلوتيو و همكاران .)2009 ،اين امكان وجود دارد
كه  GITقادر به جذب  Igبه مدت بيش از  26ساعت باشد كه دليل افزايش مدت استفاده از آغوز در برنامههاي
تغذيهاي مي باشد.
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انتقال غير فعال آنتيبادي مادري ،هدف اصلي مديريت آغوز در گوسالههاي تازه متولد شده است ولي آغوز داراي
فاكتورهاي رشد (فاكتورهاي رشد شبه انسولين IGF-1 ،و هورمونها) نيز مي باشد كه در توسعه دستگاه گوارش
مؤثر هستند (بومراكر و همكاران0996 ،؛ بالتلر و همكاران .)2000 ،تغذيه آغوز در  2روز اول زندگي سبب افزايش
ارتفاع پرزهاي روده كوچك و عمق حفرهها در گوسالههاي تازه متولد شده در مقايسه با گوسالههاي تغذيه شده با
جيره مخلوط(جايگزين شير ) ميشود .به طورمشابه ميزان تكثير سلول هاي اپيتليال نيز هنگام مصرف آغوز در مقايسه با
مصرف جايگزين شير افزايش مييابد (بالتلر و همكاران .)2000 ،بايد توجه داشت كه اين اثرات روي دئودنوم نسبت
به ژئوژنوم و ايلئوم شديدتراست كه نشان مي دهد مصرف آغوز اثرات بيشتري روي بخش قدامي روده در مقايسه با
بخش خلفي دارد.
در طي هفتههاي اول زندگي گوساله GIT ،به طور مداوم در حال تشخيص منبع مواد مغذي است و با ديگر ارگانهاي
شركت كننده در هضم (مانند هيدروليز و شكست آنزيمي) از جمله كبد و پانكراس درارتباط است .ترشحات پانكراس
از تولد تا  6هفتگي افزايش يافته (گيلوتيو و همكاران )2009 ،و  pHنواحي ژئوژنوم و ايلئوم بين تولد تا  6هفتگي
نسبتا ثابت ميماند (مياشيگ و ياهاتا0970 ،؛ گيلوتيو و همكاران .)2009 ،فعاليت  ،محل و تنوع آنزيمهاي رودهاي
همراه با سن ،جيره و ميزان مصرف خوراك تغيير ميكند (گيلوتيو و همكاران .)2009 ،تا زمان از شيرگيري هيدروليز
الكتوز و سپس جذب گلوكز و گاالكتوز از طريق كو ترانسپورتر  0سديم-گلوكز ()SGLT1فرايندهاي حياتي در
كسب انرژي هستند ولي سطح اين ناقل گلوكز با توسعه شكمبه كاهش يافته و در گاوهاي بالغ به حداقل ميزان خود
ميرسد (وود و همكاران.)2000 ،
اثر از شيرگيري روي شكمبه  ،به طور گسترده اي مورد توجه تحقيقات قرار گرفته است ولي بخش هاي انتهايي دستگاه
گوارش نيز در اين دوره تحت تاثير قرار مي گيرد .اخيراً گزارش شده است كه فرايند از شيرگيري با افزايش
نفوذپذيري  GITدرگاوهاي شيري ارتباط است (وود و همكاران ،)2007 ،كه اين امر نشان ميدهد كه احتماالً
يكپارچگي دستگاه گوارش در طي اين دوره انتقال تحت تاثير قرار مي گيرد .همچنين اين امكان وجود دارد كه
گوساله هاي شيري بطور موقت از اسيدوز بخش خلفي دستگاه گوارش كه حاصل از هضم ناقص در شكمبه است ،
رنج ببرند اينها همان گوساله هايي هستند كه ،سطوح بااليي از نشاسته را در دوره از شيرگيري در مدفوع خود دارند
(ايكرت و همكاران .)2007 ،اين امر ممكن است منجر به التهاب كل بدن حيوان شود (استيل و همكاران )2001 ،كه با
افزايش ماركرهاي التهابي مانند نسبت نوتروفيل به لنفوسيتها در خون محيطي همزمان باشد .اين حالت در زمان زود از
گوسالههاي زود از شير گرفته شده در سن  1هفتگي گزارش شده است (كيم و همكاران )2000 ،و بر اهميت باالي
بررسي كل  GITبه جاي مطالعه صرفاً روي شكمبه تأكيد ميكند .عالوه بر اين بايد توجه داشت كه سن از شيرگيري
ممكن است اثرات التهابي را تحت تأثير قرار دهد .به طورمثال از شيرگيري دير هنگام ،احتماالً سبب كاهش پاسخهاي
التهابي شود ،اگرچه اين موضوع بطور كامل بررسي نشده و نميتوان آن را به عنوان يك نتيجه قطعي ارائه نمود .به
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همين دليل تغييرات ميكروبيولوژيكي ،ساختاري و عملكردي بخش انتهايي دستگاه گوارش نيازمند توجه بيشتر بوده و
تعيين ميزان تأثير اين تغييرات در تنش از شيرگيري ،گام بعدي تحقيقات ميباشد.
سازگاري ميكروبی بخش انتهایی دستگاه گوارش
كلوني سازي ميكروبي روده نيز مانند شكمبه  ،هنگام تولد اتفاق امي افتد و اين احتمال وجود دارد كه تلقيح ميكروبي
روده  ،با ترك ميكروب ها از بخش ابتدايي و ورود به بخش انتهايي صورت گيرد .چندين نمونه ميكروبي ميكروبي
در مدفوع گوسالهها  ،كمتر از  20دقيقه بعد از تولد ديده شده است و نشان ميدهد كه اين ارگانيسمها ممكن است
شروع به كلوني سازي  GITدر زمان زايمان يا حتي قبل از تولد نمايند (گازمن و همكاران .)2007 ،اخيراً توده
كوچكي از جمعيت ميكروبي در حفره رحمي يك زن غير آبستن شناسايي شد كه با اعضاي شاخه باكتروئيدها
(باكتروئيد زيالنيسولونس ،باكتروئيد فراژيليس و باكتروئيد تتايوتاميكرون) و جنس الكتوباسيل هم بارز بود (ورسترالن
و همكاران .)2001 ،عالوه بر اين باكتريهايي در  GITمادري شناسايي و از خون بند ناف ،مايع آمنيوتيك ،موكونيوم،
جفت و ديواره جنيني بدون شواهدي مبني بر آلودگي يا التهاب در مادروجنين جدا شد (جايمنز و همكاران.)2007 ،
ماهيت و فراواني نمايندگان ميكروبي در بخش انتهايي دستگاه گوارش يكي از فاكتورهاي مهم و اساسي در تعيين منبع
مولكولهاي ايمونوژنيكي است كه سبب تحريك توسعه مكانيسمهاي دفاعي حيوان ميشود (يانز – رويز و همكاران،
 .)2007مطالعات انجام شده روي جمعيت ميكروبي روده نشخواركنندگان تازه متولد شده ،به طور گستردهاي روي
ميكروبهاي مدفوع متمركز شده است ،به اين دليل كه تصور مي شود نماينده ميكروبي بخش انتهايي دستگاه گوارش
باشند .عمده ترين شاخه باكتريايي باكتروئيدها ،پروتئوباكترها و فرميكوتها ميباشد (اويكونومو و همكاران2002 ،؛
ميلي و همكاران  ،)2001كه جنس باكتروئيدها دراين مطالعات بيشترين غالبيت و پس از آن اشرشيا-شيگال و فكالي
باكتريوم در گوسالههاي سمينتال در رده بعدي قرار داشتند (كلين– جابستل و همكاران .)2006 ،در گوسالههاي
هلشتاين در سن يك هفته گي اعضاي فعال گروه باكتروئيد پريوتال ،فكالي باكتريوم ،كلسترديوم كوكوئيد ،يو
باكتريوم ركتال و شاخه آتوپوبيوم در سطوح بااليي در مدفوع شناسايي شدند (ينو و همكاران .)2000 ،طي يك دوره
 02هفته  rRNAباكتروئيد پري وتال و گروه كلستريديوم-كوكوئيد Eu-ركتال گروههايي بودند كه بيشترين نسبت
ميكروبي را تشكيل ميدادند ( .)% 80 – 70مالموتاگ و همكاران ( )2006مطالعه اي روي تركيب باكتريهاي GIT
(شكمبه ،ژوژنوم ،ايلئوم ،روده كور و قولون) در گوسالههاي نر  2هفته قبل از شيرگيري انجام دادند.آنها تفاوت هاي
واضحي در تركيب باكتري ها در محل هاي مختلف مشاهده كردند .به طور مثال بيشترين نسبت باكتروئيدها را در
تركيبات شكمبه و روده بزرگ و بيشترين حجم فرميكوتها را در روده كوچك مشاهده كردند ..همچنين فراواني
باالي جنس  Sharpeaدر ناحيه ژئوژنوم–ايلئوم گزارش شده است كه احتماالً به دليل ظرفيت باالي آندر جذب و
تخمير قند هاي شير ميباشد .كاسترو و همكاران ( )2001گزارش كردند كه فرميكوتها و آكتينوباكترها در قولون
گوسالههاي هلشتاين  2يا  6هفته قبل از شيرگيري فراوان ترين شاخه باكتري هستند و جنس الكتو باسيلوس از اين شاخه
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نسبت به جنس هاي ديگر بسيار غالب است ،بطوريكه اين جنس (الكتوباسيلوس – بيفيدوباكتريوم – استرپتوكوكوس)
بيشترين فرم باكتري در نمونه هاي جمعآوري شده از قولون ميباشد .ينو و همكاران ( )2000سير تدريجي باكتريهاي
مدفوع را از تولد تا  02هفتگي بررسي نموده و گزارش كردند كه تجزيه كنندگان فيبر مدفوع مانند رومينوكوكوس و
فيبروباكتر پس از شيرگيري تنها در سطوح كم و قابل تشخيصي ظاهر ميشوند ( 0تا  2درصد) .البته بايد توجه داشت
كه اين گوسالهها  ،با جيره مخلوط جايگزين شير حاوي آنتيبيوتيك كالستين و باكيتراسين ( كه باكتري هاي گرم
مثبت و گرم منفي را هدف قرار مي دهند) تغذيه شده بودند و ممكن است اين آنتي بيوتيك هااز ظهوراوليه تجزيه
كنندگان فيبر جلوگيري كرده باشند.
تنوع ميكروبي بخش انتهايي دستگاه گوارش در دوره قبل از شيرگيري شروع به افزايش ميكند و ارتباط قابل توجهي
بين افزايش وزن و افزايش تنوع در هفته دوم پس از تولد مشاهده ميشود .اگر چه وقوع بيماري و درمان هاي آنتي
بيوتيكي سبب كاهش تنوع و اثرات منفي روي وزن گوساله ميشود .براي مثال افزايش تدريجي شاخص  Chao1در
گوسالههاي شيري هلشتاين از  0تا  8هفتگي مشاهده شده است (اويكونومو و همكاران .)2002 ،در هفتههاي سوم،
چهارم و پنجم زندگي گوساله به دليل ابتال به پنوموني و درمان با آنتيبيوتيك  ،كاهش در اين شاخص مشاهده شد
.ابتال به اسهال در 6هفته اول زندگي گوسالهها نيز با كاهش تنوع ميكروبي در هفته سوم مرتبط ميباشد ،حتي اگر هيچ
آنتيبيوتيكي مصرف نشده باشد كه نشان ميدهد بيماري خود به تنهايي ميتواند تنوع ميكروبي را كاهش دهد .جمعيت
ميكروبي مدفوع فراواني و يكنواختي باالتري را در دوره بعد از شيرگيري نشان داد (ميلي و همكاران )2001 ،كه مي-
تواند بدليل مصرف باالي خوراك جامد در دوره بعد از شيرگيري باشد كه سبب افزايش حجم سوبستراهاي انتقال يافته
به بخش خلفي دستگاه گوارش مي شود كه شرايط محيطي ثابت تري دارد ولي  2مطالعه ديگر كه تغييرات جمعيت
ميكروبي روده را طي دوره انتقال از شيرگيري در گوسالههاي شيري بررسي مي كردند  ،هيچ تغييري را در فراواني
نسبي  2شاخه غالب باكتري در روده يعني فرميكوتها ،باكتروئيدها و پروتئوباكترها مشاهده نكردند (ميلي و همكاران،
2001؛  .)2008در اين تحقيق نيز گوساله ها مانند همه مراكز پرورش تجاري ،طي هفته اول زندگي به استارتر دسترسي
داشتند ،اين بدان معني است كه در اولين نمونه گير ي آ نها روزانه  70گرم استارتر مصرف كرده اند كه دليل خوبي
است براي اين موضوع كه باكتروئيدها قبال تغيير يافته بوده اند .باالنس بين كربوهيدراتها و پروتئين يا چربي حيواني
جيره از فاكتورهاي اصلي تغيير دهنده جمعيت ميكروبي مدفوع ميباشد ،به طور مثال بيشترين فراواني باكتروئيدها
هنگام مصرف حجم باالي پروتئين و چربي حيواني و بيشترين حجم پريوتال هنگام مصرف كربوهيدرات باال به ويژه
نشاسته و پليساكاريدهاي گياهي ديده ميشود (وو و همكاران2002 ،؛ تامسون و همكاران .)2007 ،بنابراين انتظار مي-
رود هنگام تغيير در منبع مواد غذايي  ،از جيره جايگزين شير به جيره با فيبر باال كه در طي مرحله از شيرگيري اعمال
ميشود  ،فراواني نسبي باكتروئيدها (ميلي و همكاران )2001،كاهش و نسبت پريوتال هاي مدفوع افزايش مي يابد
(ميلي و همكاران2001 ،؛ .)2008
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سازگاري هاي مولكولی بخش انتهایی دستگاه گوارش
مكانيسمهاي مولكولي پايه تنظيمكننده تكثير سلولي اپيتليال ،تمايز و تغييرات بعدي مربوط به آن در بخش انتهايي
دستگاه گوارش كه طي مرحله از شيرگيري ايجاد ميشوند در گوسالهها هنوز بخوبي بررسي نشده اند .محققان بر اين
تالشند كه با تأكيد روي نقش تحريك كنندگي اسيد چرب زنجيره كوتاه بوتيرات يا نمك سديمي آن ،مكانيسمهاي
تنظيمي ويژهاي كه در رشد اپيتليال دخيل هستند را شناسايي كنند .مكمل سازي بوتيرات حفاظت شده با جيره مخلوط
(جايگزين شير) در گوسالهها سبب افزايش پپتيد 2-شبه گلوكاگن ( )GLP-2و  IGF-1ميشود كه با افزايش سطوح
تكثير و رشد روده و همچنين شكمبه مرتبط است (گوركا و همكاران2009 ،؛  .)2000درجه نقش تنظيمي GLP-2
در توسعه  GITبر اساس مرحله شيردهي متفاوت بوده اما بنظر ميرسد كه به دليل بيان پايين خود در شكمبه ،نقش بسيار
ضعيفي در تكامل بخش هاي ابتدايي دستگاه گوارش داشته باشد (تايلور-ادواردس و همكاران )2000 ،ولي برعكس
در تكامل روده نقش مهمي ايفا مي كند به طوري كه گوسالههاي تغذيه شده با استارتر همراه با مكمل  0/1درصد
سديم بوتيرات كپسوله شده در ماتريكسهاي تريگليسريدي  ،روده كوچك سنگين تر ي دارند .پس از آن ارتباط
هاي ديگري نيز بين وزن روده كوچك و وزن نگاري-شكمبهاي در گوسالههاي تازه متولد شده (گوركا و همكاران،
 )2000گزارش شد كه پيشنهاد مي دهد استفاده از مكمل بوتيرات حفاظت شده مي تواند با يك تحريك غير مستقيم
اضافه روي توسعه شكمبه از طريق اثرات تنظيمي  GLP-2پالسما  ،رشد روده كوچك را افزايش دهد .عالوه بر اين،
تغيير در بيان جايگزين شير لپتين دئودنومي در زمان از شيرگيري مشاهده شد (يانكورا و همكاران .)2002 ،بيان لپتين در
گوسالهها ي قبل از شيرگيري در سن  2هفتگي و در گوساله هاي  02هفته از شير گرفته شده حتي در حضور استارتر و
مكملهاي  VFAدر جيره جايگزين شيرمشاهده شده است كه ثابت مي كند لپتين دئودنومي مشابه لپتين معدي در
نشخواركنندگان ممكن است داراي نقش كوتاه مدتي در تنظيم مصرف خوراك باشد (سينتي و همكاران.)2000 ،
بطوركلي اين تحقيقات تغييرات كلي مكانيسمهاي تنظيمي توسعه و عملكرد  GITرا همزمان با تغييرات ميكروبي در
مرحله از شيرگيري بررسي مي كنند .بنابراين ضروري است كه در تحقيقات آتي ارتباطات متقابل و نزديك بين
ميكروارگانيسمهاي دستگاه گوارش ،جيره و ميزبان بطور دقيق بررسي شوند  .در يكي از اين بررسيها ليانگ و
همكاران ( miRNA )2006نواحي ويژه (مولكولهاي كوچك RNAكه در فرآيند تنظيم توسعه  GITدخيل هستند)
را در بخشهاي مختلف اپيتليال روده گوساله پيدا كردند كه الگوهاي بيان آنها  1هفته اول زندگي تغيير مي كند و اين
تغييرات عمدتا در هفته اول رخ مي دهند .اكثر ژنهاي هدف miRNAها در بروز پاسخهاي ايمني شركت دارند كه
انتظار ميرود  miRNAدر توسعه عملكرد ايمني در اوايل زندگي ،نقش داشته باشند .ارتباطي كه بين بيان miRNA
و فراواني باكتريهاي مفيد (الكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم) مشاهده شده است  ،روي نقش مهم  miRNAدر
ارتباط متقابل بين ميزبان و جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش تاكيد مي كند.

واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشگام دامپرور سپاهان

شرکت پیشگام دامپرور سپاهان
اصفـهان  /خیابــان هشت بهشت شرقی  /نبش چهارراه حمزه  /مجتمع
هفت آسمـان  /طبقـه پنجم  /واحد یک /کــدپستی 4475667588 :
فاکس 274 – 70644642 :
تلفن274 -70644824-7 :
www.pishgamds.com
info@pishgamds.com

بطور مشابه اثرات متقابل ويژه بين جمعيت ميكروبي روده و پاسخ ايمني اپيتليال رودهاي توسط مالموتاگ و همكاران
( )2002در مرحله قبل (سن  2هفتگي) و بعد از شيرگيري (سن  1هفتگي) گوسالههاي نر هلشتاين ،مورد آزمايش قرار
گرفت .محققين ميزان بيان گيرندههاي شبه تال ( ،)TLRپروتئينهاي شناساگر پپتيدوگليكان ( )PGLYRP1و
پپتيدهاي ضد ميكروبي ( )β-defensinرا با استفاده از  PCRكمي اندازه گيري كردند .مقايسه بيان TLR
( )TLR1-TLR-10در شكمبه ،ژئوژنوم ،ايلئوم ،روده كور و قولون نشان داد كه اغلب  TLRبعد از مرحله از
شيرگيري به طور معنيداري با كاهش تنظيمي روبرو ميشود كه با تغييرات شديد در جمعيت ميكروبي ،مورفولوژيكي
و عملكردي  GITكه در باال توصيف شد ،همزمان است .محققان بر اين باورند كه تنظيم كاهشي  TLRدر گوسالههاي
از شير گرفته شده ممكن است بازتاب تغييرات رشدي به سمت نشخواركننده بالغ باشد كه از بروز پاسخهاي التهابي غير
ضروري نسبت به تغييرات ميكروبي روده ممانعت ميكند .مالموتاگ و همكاران ( )2002نيز تاثير جيره را روي بيان
روده اي  TLR6و  TLR2در گوساله هاي در مرحله انتقال از شيرگيري كه روزانه  170گرم استارتر به مدت  2روز
متوالي مصرف مي كردند با گوسالههايي كه تنها جيره شير دريافت مي نمودند ،با هم مقايسه كردند  .تنظيم افزايشي ژن
 TLR2به طور ويژهاي در انسان در زمان بروز سندرم روده تحريك پذير مشاهده ميشود .نتايج آزمايش مذكور
تنظيم افزايشي اين دو ژن در گوسالههايي كه استارتر مصرف نمودند را گزارش كردند .اين تحقيق نشان داد كه تغذيه
استارتر ممكن است از طريق افزايش عبور محصوالت باكتريايي بيشتر از سدهاي مخاطي و تحريك بيان گيرندههاي
تعيينكننده الگوي ميزبان ،روي نفوذپذيري دستگاه گوارش تأثير بگذارد.
به دليل عدم وجود مطالعات كافي در مورد تفاوتهاي رونويسي در مراحل قبل و بعد از شيرگيري در گوسالههاي
شيري ،از نرمافزارهاي بيوانفورماتيك (( PICRUSvلنگيل و همكاران )2002 ،بهره گرفته شد تا محتواي عملكردي
تركيبات متاژني را از طريق ژنهاي نشانگر در كيس هاي  16srRNAطي از شيرگيري (ميلي و همكاران)2008 ،
پيش بيني كنيم .يك كاهش معنيدار در ژنهاي مرتبط با اسيدآمينه و متابوليسم كربوهيدرات و انرژي در ميكروبيوم
مدفوع( كه نماينده ميكروبيوم روده مي باشد)  ،در گوسالههاي از شير گرفته شده توجه ما را جلب نمود .به ويژه در
متابوليسم كربوهيدرات ،تعدادي از ژنهاي مربوط به مسيرهاي متابوليسم فروكتوز و مانوز و همچنين مسيرهاي
متابوليسم نشاسته و ساكارز در بعد از شيرگيري كاهش يافت كه منعكس كننده تغيير در متابوليسم خوراك از بخش
پاييني  GITبه تخمير شكمبهاي است .اين اطالعات اگرچه آموزنده ولي فقط در حد پيشگويي هستند و بديهي است كه
مطالعات بيشتري الزم است تا روي تغييرات ترانس كريپتوم(مجموعه رونوشت هاي ژني موجود در يك سلول)
گوسالهها طي مرحله انتقال از شيرگيري (نه فقط در آغاز مرحله)تمركز كند تا چگونگي پاسخ گوساله به چنين تغيير
بزرگي در وظايف مربوط به هضم و جذب شان ،مشخص شود.
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مسيرهاي آتی
همانطور كه در باال گفته شد ،فاكتورهاي زيادي ميتوانند فرايند تغيير شكل  GITدر طول دوره از شيرگيري و پس از آن را
تحت تأثير قرار دهند .اگرچه تغييرات سطح مولكولي همزمان با تغييرات فيزيكي و محيطي شناسايي شده اند ولي مكانيسمهاي
تنظيمي آنها و به ويژه مكانيسمهاي مربوط به فاكتورهاي كنترل كننده اثرات متقابل ميكروبي -ميزبان در سراسر  ،GITهنوز
ناشناختهاند .تأثير ژنتيك ميزبان روي تشكيل جمعيت اختصاصي ميكروبي دستگاه گوارش پستاندارن اخيراً بررسي شده است
(بنسون و همكاران2000 ،؛ دونيك-روزنبلو و همكاران2000 ،؛ ليم و همكارن .)2001 ،محققان توافق نظر دارند كه ميزبان
متناسب با اهداف فيزيولوژيكي و عملكردي خود نوع جمعيت ميكروبي مستقر در شكمبه را انتخاب مي كند .تحقيقات زيادي
درباره اثر ميزبان روي جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش انجام گرفته ولي اغلب آنها روي انسان و يا موش صورت گرفته است.
تالشهاي اخير محققان براي كشف ارتباط بين نژاد گاو نر (هرناندز -سانابريا و همكاران )2002 ،و يا  SNPژن ميزبان (روهه و
همكارن )2000 ،با جمعيت ميكروبي شكمبه ،اهميت شناخت ژنتيك ميزبان و همچنين بيان ژن روي تنظيم جمعيت ميكروبي را
ثابت نمود .عالوه بر اين تفاوت هاي فردي گوسالههادر سازگارشدن در مراحل قبل از شيرگيري و طي از شيرگيري ،هنوز
بررسي نشده است .تنش از شيرگيري يك صفت فنوتيپي است كه ميتواند تا حدودي عالوه بر روشهاي مديريتي و تغذيهاي به
تنوع ژنتيكي منسوب باشد .انجام تحقيقات بيشتر روي ژنوتيپ گوسالههاي با عملكرد متفاوت در پاسخ به استرس از شيرگيري
ممكن است به انتخاب و اصالح حيوانات با سازگاري باال منجر شود.همچنين ميزان وراثتپذيري صفت سازگاري از
شيرگيري جمعيت ميكروبي ،بايستي وارد محاسبات شود چون ممكن است جمعيت ميكروبي با وراثتپذيري پايين ماركر
مناسبي براي انتخاب نباشد .جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش ميتواند توسط ميزبان ،محيط (جيره) و اثرات متقابل ميكروب-
ميكروب تحت تأثير قرار بگيرد .چگونگي اثر متقابل ميكروبي روي كلوني سازي ميكروبي و سپس عملكرد ميزبان ،در حال
مطالعه ميباشد .عالوه بر جمعآوري اطالعات مقايسهاي عملكرد دام ها  ،موارد ديگري مانند ژنتيك ،بيان ژن ،عملكرد و
تركيب ميكروبي گروه بزرگي از دام ها مورد نياز است تا مكانيسمهاي ديگر كه اساس دانش ما براي برنامههاي آينده و افزايش

عملكرد حيوان در مرحله از شيرگيري خواهد بود را ارتقاء ببخشند.
نتيجه
طي دهه گذشته ثابت شده است كه تغذيه و سالمتي گوسالهها در اوايل زندگي ،اثر طوالني مدتي روي رشد ،تكامل و
توليد آنها در آينده خواهد داشت .تكامل دستگاه گوارش به ويژه بسته شدن روده و فرآيند از شيرگيري يكي از
بزرگترين تغييرشكلهاي موجود در طبيعت ميباشد .چگونگي تاثير يك پروتكل تغذيهاي اجرايي روي تكامل دستگاه
گوارش هنوز شناخته نشده است و تحقيقات اندكي تأثير تغذيهي قبل از تولد ،نوبتهاي تغذيه آغوز و مدت زمان آن،
تغذيه مرحله قبل از شيرگيري و طي از شيرگيري و سن را به طور مستقيم روي سالمتي دستگاه گوارش بررسي كرده-
اند .به غيراز اينكه از نقطه نظر توليد ،اندازهگيري رشد طي اجراي برنامههاي تغذيهاي اوايل زندگي ،ضروري است ،
ارزيابي اثر جيره روي تكامل دستگاه گوارش توانسته است در نكميل دانش ما در اين زمينه موثر باشد .ارتقاء سطح
آگاهي ما به وسيله كاربرد تكنولوژيهاي توالي يابي با بازدهي باال()HTPدر اين مورد كارسازبوده است ،اگرچه نمي-
توان از اصول تغذيهاي و نقش آنها روي هضم ،فيزيولوژي دام و در نهايت كاربردشان در صنعت ،چشمپوشي نمود.
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