
 
Leptin Gene Expression in Subcutaneous Adipose Tissue of Holstein 

Dairy Cattle Using Real Time PCR  
 

Mohammadreza Ahsani  

PhD Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran. Email: ahsani2001@gmail.com   

 

Mohammadreza Mohammadabadi  

* Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University 

of Kerman, Kerman, Iran. Tel: +989133987534, Email: mrm@uk.ac.ir  

 

Masoud Asadi fozi 

Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran. Email: masadi@uk.ac.ir  

 

Ali Esmailizadeh Koshkooieh 

Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University 

of Kerman, Kerman, Iran. Email: aliesmaili@uk.ac.ir  

 

Amin Khezri 

Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran. Email: akhezri@uk.ac.ir  

 

Hamid Reza Esmaeili 

Faculty of Agriculture, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran. 
 

Abstract 

Objective 

In dairy cattle, the increase in milk yield has been accompanied by a more negative 

energy balance during early lactation and a decrease in fertility. As the hormone leptin is 

involved in regulation of nutritional status and reproductive function, this hormone is an 

interesting protein to investigate during the periparturient period in dairy cattle when 

many changes take place both in energy metabolism and reproductive physiology. The 



 )1398، بهار 1، شماره 11مجله بیوتکنولوژي کشاورزي (دوره 

136  
Agricultural Biotechnology Journal; Printing ISSN: 2228-6705, Electronic ISSN: 2228-6500 

 

aim of this research was to study leptin gene expression in adipose tissue of Holstein 

dairy cattle.  

 

Materials and Methods 

Tissue sampling from subcutaneous adipose tissue of 20 Holstein cattle on the 20th day of 

lactation, with the same gestational age (second pregnancy) and mean body weight of 680 

± 80 kg was performed and RNA was extracted. Extracted RNA were immediately stored 

at -80°C. The Quality and quantity of RNA were evaluated and cDNA was synthesized 

and Real Time PCR was performed. PCR Products were electrophoresed on 2% agarose 

gel and were evaluated level of gene expression in the studied tissue.  

 

Results 

Results showed that the leptin gene was expressed in the subcutaneous adipose tissue. 

These results may show that leptin plays a particular role in fat metabolism.  

 

Conclusions 

During the periparturient period the cow mobilizes her fat reserves (i.e. adipose tissue) 

and it appears that all her energy is going to the production of milk, and that other 

processes like reproduction and immunity, get a lower priority. Because fertility, just as 

milk production, is also an economically important trait, fertility should be considered as 

part of a dairy cattle breeding program. Generally, further studies are needed to clarify 

role of leptin in the physiology of fat metabolism and other materials. This would help us 

to better understand the mechanisms for the known effect of nutritional factors and body 

fatness on various functions. 
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  Real Time PCRبا استفاده از گاوهاي هلشتاین  زیرپوستی بافت چربیدر  لپتینبیان ژن 
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  چکیده

یابد. از شود و باروري کاهش میرژي منفی در طی اولین شیردهی بیشتر میدر گاو شیري با افزایش تولید شیر باالنس ان هدف:

- در دوره توجهاي و عملکرد تولیدمثلی دخیل است، این هورمون یک پروتئین جالبآنجاییکه هورمون لپتین در تنظیم حالت تغذیه
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افتد در گاو شیري ولوژي تولید مثل اتفاق می، زمانی که تغییرات زیادي هم در متابولیسم انرژي و فیزی1قبل و بعد از زایش هاي

  گاوهاي شیري هلشتاین بود.  چربیبافت باشد. هدف این پژوهش مطالعه بیان ژن لپتین در می

نمونه کیلوگرم  680 ±80بدن  آبستنی دوم و میانگین وزن شیردهی، 20 روز گاو در 20چربی زیرپوستی  از بافت ها:مواد و روش

 RNAو کمیت  کیفیتي شد. گراد نگهداریسانت درجه 80یمنفي دمااستخراج شده در  RNAراج شد. استخ RNAبرداري و 
 PCRصورت گرفت. محصوالت  GAPDHبراي ژن لپتین و  Real Time PCRواکنش . شد انجامcDNA  سنتزبررسی و 

  رفت. گسی قرار مورد برر ،مذکور	در بافتها ژنبیان  یزانالکتروفورز شد و منیز درصد  2روي ژل آگارز 

هنده این دواند نشان تنتایج می این. شودمیبیان زیرپوستی  یچرب بافتنتایج حاصل از این بررسی نشان داد که این ژن در  نتایج:

  اي دارد. امر باشد که لپتین در متابولیسم چربی نقش ویژه

د و این به این کنزاد میی) را آبراي نمونه، بافت چربدر دوره بالفاصله قبل و بعد از زایش گاو ذخایر چربی خود ( گیري:نتیجه

گیرند. ري قرار میتت پاییناولوی شود و دیگر فرآیندها از قبیل تولیدمثل و ایمنی دردلیل است که تمام انرژي صرف تولید شیر می
ح نژاد گاو رنامه اصالباز  خشیچون باروري به اندازه تولید شیر نیز یک صفت اقتصادي مهم است، این صفت هم باید به عنوان ب
ولیسم چربی و خت و متابژي ساشیري مدنظر قرار گیرد. به طور کلی، مطالعات بیشتري باید انجام شود تا نقش لپتین در فیزیولو

دن در بهاي چربی اي وههایی براي شناخت اثر فاکتورهاي تغذیمواد دیگر مشخص شود. این امر کمک خواهد کرد تا مکانیسم

  یندهاي مختلف درك شود.فرآ

  گاوهاي شیري هلشتاین، لپتینژن بیان، بافت چربی، : کلمات کلیدي

  

  مقدمه

درصد  51/10درصد دورگ و  6/43درصد بومی،  9/45میلیون راس گاو وجود دارد که از این تعداد  9/7در ایران حدود 

بر اساس ) است. GDPدرصد از درآمد ناخالص ملی ( 4 رجیستر شده (اکثرا هلشتاین) هستند. سهم حیوانات اهلی در اقتصاد ملی
هاي )، تولیدات گاو شیري در طی دو دهه گذشته تغییرات ساختاري قابل توجه و مهمی داشته است و گلهFAO  )1993گزارش 

ر ایران به . تلقیح مصنوعی در مناطق مختلفی از جهان، به ویژه د)Ebrahimi et al. 2015a( بزرگتري از گاو ایجاد شده است
 رسمی آمار آخرین طبقبه عالوه، ). Ebrahimi et al. 2015bطور قابل توجهی توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته است (

. هستند فعالیت مشغول کشور در شیرده گاو راس 2048563 ظرفیت با داري گاو صنعتی واحد 18830 تعداد کشاورزي، جهاد وزارت
 وجود با .)Kharrati Koopaei et al. 2011( است بوده رشد به رو روند یک داراي شیر تولید 1387 تا 1383 هاي سال طی
 .Kharrati Koopaei, et alاست ( تر پایین جهانی استاندارد حد از شیر مصرف سرانه هنوز اما کشور در شیر تولید افزایشی روند

                                                        
1 Periparturient period 
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2012a( .با برابر جهان در شیر مصرف سرانه که حالی در باشد، می یلوگرمک 95 با برابر هرنفر براي کشور در شیر مصرف سرانه 

 اطالعات و آمار به توجه با). Kharrati Koopaei, et al. 2011( است سال در کیلوگرم 350 با برابر اروپا در و کیلوگرم 169
 و مطالعه لذا. شود ریزي برنامه کشور در شیر تولید افزایش براي بایستی ایران در نژادي اصالح اهداف که دریافت توانمی موجود

   ).Kharrati Koopaei et al. 2012b( یابد می چندان دو اهمیتی نژادهاي مختلف گاو در ایران بررسی

ترین هاي مولکولی در زمره مهمهاي به عمل آمده روشن نمود که مکانیسم	میالدي مطالعات و بررسی 80در اواخر دهه 

 Mohammadabadi( ها) هستند	، رونویسی، ترجمه و حتی نحوه تنظیم ژنDNAر همانندسازي فرایندهاي ژنتیکی (مشتمل ب

2017and Tohidinejad ( .یک سلول داراي تعداد زیادي ژن می باشد که هیچ گاه به طور همزمان بیان نمی 1ماده ژنتیکی-

 Tohidi( نمایندمورد نیاز سلول را تولید می شوند و در یک زمان خاص فقط تعداد کمی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم

nezhad et al. 2015(شود و در صورت عدم نیاز به فرآورده کند کنترل می. نیاز به بیان ژن توسط محیطی که در آن رشد می
. بیان کشف شد E.coliژن، آن ژن به صورت خاموش و غیرفعال باقی خواهد ماند. ساز و کار بیان ژن اولین بار در باکتري 

هاي یوکاریوتی تحت کنترل موقت و چندبعدي می باشد. تنها یک مجموعه نسبتاً کوچک از تمام ژنوم در هر یک از انواع 	ژن

ها براي هر بافت اختصاصی است. بیان ژن در یوکاریوت ،ها به مرحله نمو بستگی دارد. بنابراینها بیان می شود و نیز بیان ژن	بافت
ساخته شده سبب تنظیم  ،سازندهایی که آن محصول را میت ژن که در همان بافت و نیز در سایر بافتهمچنین مقدار محصوال

- ها و پروتئین. یکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی مطالعه ژن)Mohammadabadi et al. 2017( شودبیان آن ژن می

. یکی از )Jafari Darehdor et al. 2016( موزومی استهاي مرتبط با صفات اقتصادي و مطالعه آنها در سطح سلولی یا کرو

کیلودالتون است،  16لپتین از ریشه یونانی لپتوس (به معناي نازك یا کوچک) مشتق شده، وزنش  است. لپتینهاي مهم این ژن

ل انرژي، شود و نقش مهمی در تنظیم مصرف غذا، تعاداست، به وسیله بافت چربی سفید تولید می )obese )obمحصول ژن 

اگزون آن  2اینترون دارد، اما فقط  2اگزون و  3این ژن  .)Javanmard et al. 2008(کند هاي ایمنی بازي میباروري و فعالیت

هاي پیرامونی دارد و هم این ژن هم عملکرد اندوکراینی در مغز و در بافت. )2010(شجاعی و همکاران  شوندبه پروتئین ترجمه می
 .Chilliard et al( هامشخص شده که لپتین در ادیپوسیت .)Zieba et al. 2003( ها داردپاراکراین در بافتده اتوکراین/باز

، )Yonekura et al. 2002(روده کوچک  و ، شکمبه)Bartha et al. 2005( ، سینه)Yuen et al. 2002( ، جنین)2001
 .Mohammadabadi et al( قلبو ، ش، شجگر، کلیه )، بافت چربی،Batista et al. 2013( هاي فولیکول تخمدانسلول

این ژن منجر به کاهش مصرف غذا، کاهش وزن  شود.) نشخوارکنندگان بیان میYonekura et al. 2003و هیپوفیز ( )2018
). لپتین ممکن است براي Javanmard et al. 2008شود (بدن، کاهش وزن چربی ذخیره شده و افزایش متابولیسم انرژي می

، چرا که اي براي سیستم تولیدمثلی عمل کندنترل تولید مثل ضروري باشد و در این مسیر ژن لپتین ممکن است به عنوان نشانهک

                                                        
1 DNA 
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نشان داده شده که . )Liefers and Veerkamp 2002( کندچربی کافی و متناسب در بدن به لقاح و آبستنی موفق کمک می

 .Shojaei et al( و توده چربی بدن و تعادل انرژي در گاو و گوسفند وجود دارد همبستگی مستقیمی بین سطح پالسمایی لپتین

ژن لپتین بر عملکرد شیر در گاو شیري و تولیدمثل در گاو گوشتی اثر دارد. بیان این ژن در مراحل فیزیولوژیکی و رشد . )2010

ري براي رشد، بازده خوراك و سالمتی حیوان استفاده شود. تواند به عنوان نشانگبنابراین، لپتین میکند، مختلف در حیوان تغییر می

 Mohammadabadi et al. 2004, Mohammadabadi( انجام شده است گاوهاي ایرانهاي زیادي روي اگر چه پژوهش

et al. 2005, Sulimova et al. 2007, Alinaghizadeh et al. 2007, Mohammadabadi and Mohammadi 

2010, Ruzina et al. 2010, Ghasemi et al. 2010, Askari et al. 2011, Mohammadabadi et al. 2011, 

Pasandideh et al. 2015, Barazandeh et al. 2016, Pasandideh et al. 2016(  لپتین در این بیان ژن ولی تاکنون

 Real Time PCRهلشتاین با استفاده از  چربی گاوهاي ، لذا هدف این مطالعه بیان ژن لپتین در بافتبررسی نشده است هادام
  بود. 

  

  مواد و روش ها

 کیلوگرم نمونه برداري 680 ±80آبستنی دوم و میانگین وزن بدن  شیردهی، 20 روز گاو در 20چربی زیرپوستی  از بافت

کاف کوچک در سطح انجام شد. براي این امر، بعد از انجام شستشو و ضدعفونی کردن پوست، با استفاده از تیغ جراحی یک ش

هاي بافتی بعد از پوست ایجاد شد. بعد از برداشت دو نمونه کوچک از بافت چربی زیر پوستی، شکاف ایجاد شده بخیه شد. نمونه
شستشو در محلول سرم فیزیولوژیک در یک فویل آلومینیومی قرار گرفتند، در نیتروژن مایع گذاشته شدند و سپس به آزمایشگاه 

 تمامی وسایل توسط RNAقبل از انجام استخراج . شود انجام RNase1 ازي محیط عار در بایستی RNA تخراجاس. منتقل شدند
 One Stepکل از بافت با استفاده از کیت  RNAاستخراج  شدند. 3عاري RNaseاز  )8244MR ،سیناژن(  2DEPCآب 

RNA Reagent )Biobasic Co. Ltd., Germany; Representative of the company in Iran انجام شد. براي (
نانومتر اجرا شد و براي مشخص کردن کیفیت آن از جذب در نسبت  260استخراج شده، اسپکتروفتومتري در  RNAتعیین غلظت 

260nm:280nm  دستگاه)Thermo ( و الکتروفورز روي ژل آگارز دو درصد استفاده گردید. کیتRerertAid™ H Minus 

First Strand cDNA Synthesis )#K1631, Fermentase Co., Germany; Representative of the 

company in Iran(  براي سنتزcDNA  از رويRNA  کل مورد استفاده قرار گرفت. در هر واکنش از یک میکروگرمRNA 

-'5و   'GGTCACTGGTTTGGACTTCATC-3-'5کل استفاده شد. آغازگرهاي 

GACTGGTGAGGATCTGTTGGTAG-3' ي ژن لپتینبرا )GenBank accession number; JQ711179.1 (

                                                        
1RNase-free environment 
2Di Etyhyl Pyro Carbonate water 
3RNase-free 
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براي  'GTTGATGTTGGCAGGATCTCG-3-'5و  'GTTCAACGGCACAGTCAAGG-3-'5و آغازگرهاي 

تکاپوزیست (ایران) توسط  شرکتبا واسطه ) GAPDH )GenBank accession number; NM_001034034.2ژن 
 SYBR Green PCR Masterها از تکثیر نمونه استفاده شدند. براي RT-PCRبراي اجراي (کره جنوبی)  Bioneerشرکت 

Mix  ) ،میکرولیتر اجرا شد.     15ها در حجم ایران) استفاده شد و واکنششرکت تکاپوزیست     

الگو، یک  cDNAمیکرولیتر  2X SYBR Green PCR Master Mix ،5/1میکرولیتر  5/7، هر میکروتیوب شامل
ها اسپین میکروتیوپبود.  ddH2Oمیکرولیتر  7/4و   ROXمیکرولیتر  3/0آغازگرهاي زفت و برگشت،  µM 10میکرولیتر از 

قرار داده شد. براي ژن لپتین و  3000شدند تا همه مواد در یک نقطه جمع شوند و سپس با شرایط زیر در دستگاه روتور ژن 
GAPDH ، درجه  94واسرشت ثانویه سه مرحله گام دوم در دقیقه،  3درجه سانتیگراد براي  94واسرشت اولیه گام اول شامل

و سیکل  35با اجراي ثانیه  60درجه سانتیگراد براي  72ثانیه و سنتز  60 براي درجه سانتیگراد 57ثانیه، اتصال  60 براي سانتیگراد
غیراختصاصی،  PCRت براي حذف آلودگی محصوال .بود دقیقه 5 به مدت درجه سانتی گراد 72در دماي گام سوم سنتز نهایی

 Realبراي تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از مانند دایمرهاي پرایمري آنالیز منحنی ذوب براي تمام محصوالت اجرا شد. 

Time PCR  از روشPfaffl et al. )2002 استفاده شد. در این روش براي بررسی درصد بازده واکنش (PCR  ابتدا نمودار

، cDNA )1 ،1/10ترسیم شد. براي ترسیم نمودار استاندارد غلظت هاي مختلف  GAPDHپتین و ل هاي استاندارد براي ژن
نتایج  درصد برآورد شد. GAPDH99 براي ژن هاي لپتین و  PCRاستفاده شد و بازده واکنش  PCR) براي 1/1000، 1/100

  ) محاسبه گردید.Pfaffl et al. )2002براي بررسی میزان نسبی تکثیر بیان با فرمول  PCRواکنش هاي 

  

 
  

حاصل  CtΔباشند. ژن مورد مطالعه و ژن مرجع یا کنترل داخلی می PCRبه ترتیب بازدهی  refEو  targetEدر این رابطه 
  باشد. می GAPDHژن  Ct لپتین از ژن(حد آستانه)  Ct 1یقتفر

  

  نتایج و بحث

بود که بیانگر کیفیت  9/1-8/1بین  A260/A280 هاي استخراج شده در طول موجنتایج حاصل از اعداد جذب نمونه

و عدم  RNAنشان دهنده سالم بودن  RNAدر  28Sو  18Sهاي استخراج شده بود و وجود دو باند RNAمناسب و مطلوب 
و کنترل  )لپتین(). براي یافتن دماي اتصال مناسب آغازگرهاي ژن هدف 1وجود باند اضافی نشان دهنده خلوص آن بود (شکل 

                                                        
1 Threshold cycle 
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)PDHGA(واکنش ، PCR دماي  1شیب دمایی) انجام شد و مناسب ترین دما براي اتصال آغازگرهاي اختصاصیC°57 انتخاب (

  گردید. 
اد درصد) نشان د 2با استفاده از الکتروفورز روي ژل آگارز ( PCRو محصوالت  Real Time PCRهاي نتایج منحنی

) و وجود باند در 2ین (شکل براي براي ژن لپت bp98تک باند در محدوده  تکثیر شده است. مشاهده چربی که ژن لپتین در بافت

 ،ام واکنشانج ی. طظر بود، بیانگر صحت انجام آزمایش و تکثیر قطعه مورد نهانمونه در همه GAPDHبراي ژن  bp94محدوده 
 ینحنمي برا هد.دمینشان  ریتکث یرا به صورت منحن یکلنت در هر سسنور فلور ییراتتغ یزانم Real Time PCR دستگاه

ع طورسنت سافلنور دت شآن  باشد که در یم یکلیشد که نشان دهنده س یفتعر ییحد آستانه در فاز نما یر همه نمونه ها، یکتکث
محصول   Tmيابودن و دم ی، اختصاصGAPDHلپتین و  ذوب ژن یمنحنیده است. واکنش به حد آستانه رستکثیر شده از 

را نشان ن دو ژن ای Real Time PCRخارج شده است) واکنش  ياز محصول از حالت دو رشته ا یمیآن ناست که در  یی(دما
در زمان  PCRده از روش با استفا گاوهاي هلشتاین بافت چربیدر پژوهش حاضر بیان ژن لپتین در  .)4و  3 هايدهد (شکلمی

   ست.اشده  بیان چربی بافتاد که این ژن در واقعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان د
  

  
 7 تا 1هاي چربی گاوهاي مطالعه شده. الین استخراج شده از بافت RNAنمونه هایی از کیفیت  .1شکل 

  کنترل منفی Nهاي مطالعه شده و نمونه

Figure 1. Quality of RNA extracted from adipose tissue of studied cattle. 1-7 lines are 

studied samples and N is negative control  

                                                        
.6Gradiant 
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هاي مطالعه دام در GAPDHو هاي مورد بررسی با استفاده از پرایمرهاي لپتین 	الکتروفورز نمونه .2شکل 

 G1-G3هاي ینالو جفت بازي)  98(قطعه هاي لپتین نمونه L1-L3هاي نشانگر اندازه، الین M50شده. 

  جفت بازي) 94(قطعه  GAPDHهاي نمونه

Figure 2. Electrophoresis of studied samples using leptin and GAPDH primers in studied 

animals. L1-L3 lines are leptin samples (98 bp fragment) and G1-G3 lines are GAPDH 

samples (94 bp fragment)  

  
  گاوهاي مطالعه شدهبراي  Real Time PCR لپتین حاصل از واکنشذوب محصول ژن  یمنحن .3شکل 

Figure 3. Melting curve of leptin gene production using Real Time PCR for studied cattle  
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 براي گاوهاي مطالعه شده  Real Time PCRحاصل از واکنش  GAPDHذوب محصول ژن  یمنحن. 4شکل 

Figure 4. Melting curve of GAPDH gene production using Real Time PCR for studied 

cattle  
  

 .Munoz-Gutiérrez et al( ، گوسـفند ) Cioffi et al. 1997( هاي انسـان هایش در تخمدانحضور لپتین و گیرنده

ین در اما در مورد امکان تولید موضعی لپتگزارش شده است.  )Batista et al. 2013( و بز )Sarkar et al. 2010( ، گاو)2005

- . براي نمونه در گوسفند، لپتین فقط در سلولهاي سلولی گرانولوزا و تکا بحث و اختالف نظر وجود داردها، به ویژه در الیهتخمدان

هـاي گرانولـوزا   لپتـین در سـلول   mRNAشود، اما تالش بـراي شناسـایی   ها به میزان ضعیفی بیان میهاي گرانولوزاي تخمدان

 Batista در پژوهشی. در همین راستا )Munoz-Gutiérrez et al. 2005, Pisani et al. 2008( موفقیت آمیز نبوده است

et al. )2013( هایش در سـطوح  براي اولین بار نشان دادند که لپتین و گیرندهmRNA    هـاي  و پـروتئین در تمـام کمپارتمنـت
هاي آنترال هاي گرانولوزاي فولیکوللپتین در سلول mRNAشود. آنها مشخص کردند که سطوح هاي آنترال بز بیان میفولیکول

 Sarkar et هاي بزرگ باالتر است. این نتایج در گاو هم توسطهاي کوچک نسبت به فولیکولداري در فولیکولبز به طور معنی

al. )2010( اي گرانولوزا و تکاي ههاي لپتین در سلولهم گزارش شده است. آنها نیز نشان دادند که سطوح بیان لپتین و گیرنده

تر به طور معنی داري باالتر است و با افزایش اندازه فولیکول سطوح بیان لپتین و هاي کوچکهاي آنترال گاو در فولیکولفولیکول
توانایی غدد پستانی گوسـفند بـراي    )Bonnet et al. )2002 در پژوهشییابد. هاي لپتین به طور معنی داري کاهش میگیرنده
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آنها بیان ژن را در غدد پستانی در روزهاي مختلـف آبسـتنی و شـیردهی    تین در طی آبستنی و شیردهی را بررسی کردند. سنتز لپ

بیان ژن لپتـین در گوسـفند   بررسی کردند. بیان آن در آغاز و پایان آبستنی باال و در اواسط آبستنی و در طی شیردهی پایین بود. 
بـه   )1998( .Bocquier et al ا استفاده از تکنیک نورترن بالت مطالعه شد پس از آنب )Dyer et al. )1997 اولین بار توسط

اند که بیان ژن لپتین پژوهشگران نشان داده. بررسی کردند بیان آن را در گوسفند RT-PCRوسیله ارزیابی پروتئین ریبونوکلئاز و 

آنالیز رگرسیون چند متغیره نشان دادند ، اما با )Schoof et al. 2004( در زن و مرد با استفاده از مقایسات دو متغیره تفاوتی ندارد
چـرا کـه    ،دهد در نظر گرفته شـود تواند به عنوان یک فاکتور مستقل، که سطوح لپتین پالسما را تحت تأثیر قرار میکه جنس می

تواند داشته باشد، اول این کـه  یل می. این امر دو دل)Ostlund et al. 1996( در زنان باالتر از مردان استسطوح لپتین پالسما 
آنهـا  کند و دوم این است که توزیع رسوب و ذخیره چربی در زنان و مردان متفاوت اسـت.  تستوسترون مهار تولید لپتین را القا می

انـد  توهمچنین نشان دادند که چربی زیر پوستی نسبت به چربی شکمی براي ساخت لپتین ظرفیت باالتري دارد که این امـر مـی  
نشان دادنـد کـه ژن    )Mohammadabadi et al. )2018 در پژوهشیباعث شود سطوح پالسمایی لپتین در زنان باالتر باشد. 

 براي اولین بار بیان ژن لپتین در بافت در پژوهش حاضرشود. چربی، جگر، کلیه، شش و قلب گوسفند بیان میي هابافتلپتین در 
تواند نشان دهنده این امـر  . این نتایج میشودبیان میبافت چربی در که  مشخص شدو  شده مطالعچربی گاوهاي هلشتاین ایران 

از آنجاییکه در گاو شیري با افزایش تولید شیر باالنس انرژي منفی در طـی  اي دارد. باشد که لپتین در متابولیسم چربی نقش ویژه
اي و عملکرد تولیـدمثلی دخیـل   رمون لپتین در تنظیم حالت تغذیهیابد و نیز هوشود و باروري کاهش میاولین شیردهی بیشتر می

، زمانی که تغییرات زیادي هـم در  1است، این هورمون یک پروتئین جالب براي پژوهش در طی دوره بالفاصله قبل و بعد از زایش

او ذخایر چربی خود (براي نمونه، بافت در این دوره گباشد. افتد در گاو شیري میمتابولیسم انرژي و فیزیولوژي تولید مثل اتفاق می
شود و دیگر فرآیندها از قبیل تولیدمثل و ایمنی در تمام انرژي صرف تولید شیر میکند و این به این دلیل است که چربی) را آزاد می

هم باید به عنوان  گیرند. چون باروري به اندازه تولید شیر نیز یک صفت اقتصادي مهم است، این صفتتري قرار میاولویت پایین
مطالعات بیشتري باید انجام شود تا نقش لپتین در فیزیولوژي ، بخشی از برنامه اصالح نژاد گاو شیري مدنظر قرار گیرد. به طور کلی

هایی بـراي شـناخت اثـر فاکتورهـاي     ساخت و متابولیسم چربی و مواد دیگر مشخص شود. این امر کمک خواهد کرد تا مکانیسم
  . شودهاي بدن در فرآیندهاي مختلف درك چربیاي و تغذیه

         

  منابع

 OPN هايهاي ژنباط آللارت )1395( پسندیده مجید، خراتی کوپایی حامد، محمدآبادي محمدرضا، اسماعیلی زاده کشکوئیه علی

  . 357-365، )3(11. مجله ژنتیک نوین هاي بدنی شیر در گاوهاي هلشتاین ایرانبا تعداد سلول PPARGC1A و

                                                        
1 Periparturient period 
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مقایسه سطوح مختلف بیان ) 1393( نجمی نوري عذرا ،اسمعیلی زاده کشکوئیه علی ،محمدآبادي محمدرضا ،توحیدي نژاد فاطمه

  . 35-50)، 4(6. مجله بیوتکنولوژي کشاورزي در بافت هاي مختلف بز کرکی راینی  Rhebژن
 CIB4) بررسی بیان ژن 1395ئیه علی، ریاحی مدوار علی (جعفري دره در امیر حسین، محمدآبادي محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکو

-132)، 4(4پژوهش در نشخوارکنندگان مجله  .Real Time qPCRهاي مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از در بافت 

119.  
 یکبختی مهدين ،ترنگ علیرضا ،اسماعیلی زاده کشکوئیه علی ،انصاري مهیاري سعید ،محمدآبادي محمدرضا ،خراتی کوپایی حامد

و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو هاي هلشتاین  DGAT1 بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن) 1390(
   . 185-192)، 2(3هاي علوم دامی ایران .مجله پژوهشایران

بررسی  )1391ی (علاسماعیلی زاده کشکوئیه  خراتی کوپایی محمود، ،ترنگ علیرضا ،محمدآبادي محمدرضا ،خراتی کوپایی حامد
)، 1(7. مجله ژنتیک نوین با بیماري ورم پستان در جمعیت گاوهاي هلشتاین ایران DGAT ارتباط چند شکلی آللی ژن

104-101 .  
هاي مختلف گوسفند کرمانی با استفاده افتمطالعه بیان ژن لپتین در ب) 1397محمدآبادي محمدرضا، کرد محبوبه، نظري محمود (

  . 111-122)، 3(10. مجله بیوتکنولوژي کشاورزي Real Time PCRاز 
. بررسی ژنوتیپ هاي بتاالکتوگلوبولین در گاوهاي بومی و هلشتاین استان کرمان) 1389محمدآبادي محمدرضا، محمدي اکرم (

  .61-67)، 2(12مجله تولیدات دامی 
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