
 در دام و نوتریژنومیکس ژنومیکس

 مقدمه 

های مختلف یک علم از علم دیگر به وضوح شناسایی شده است و مورد تحقیق بسیار قرار گرفته است. آنچه که امروزه وابستگی علوم مختلف به هم و تحت تاثیر قرار گرفتن جنبه

ثیر قرار گرفتن تظاهر صفات مختلف از توارث است. در این راستا علوم مختلف از جمله علوم تغذیه است ارتباط بین فنوتیپ و ژنوتیپ و وابستگی و تحت تا تراز همه واضح

علم ژنتیک و علم تغذیه در حال مشخص تواند تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. تواند ژنتیک و برعکس ژنتیک میاند که تغذیه میارتباط نزدیکی با ژنتیک دارد و تحقیقات نشان داده

توان برای متخصصان تغذیه و ژنتیک مهم و بار ارزش باشد. آنچه که در بنابراین شناخت چنین ارتباطی می ثیر اجزای غذایی ویژه و سایر عوامل محیطی بر بیان ژن هستند.ات نمودن

 باشد.گیرد تشریح مفهم نوتریژنومیکس در دام میادامه مورد بحث قرار می

 

 و نوتریژنومیکس ژنومیکس

رود، زیرا اصطالح ژنومیکس نقش جای ژنتیک به کار میه ی ژنتیکـی ارگانیسـم و نتـایج ایـن تـوارث اسـت. امـروزه اصـطالح ژنومیکس بم وراثت به ارث رسیدن مـادهژنتیک عل

داشت،  های ناشی از اشتباه در یک ژن واحـد رابطـهبیماریدر حالی که ژنتیک عمدتا با  کند.های زنده( پیشنهاد میارگانیسم تـری در کـارکردها )نقـش مهمتری برای ژنکلی

 ، پـروتئین آنهـاهاژنومیکس مفهومی کلی از وراثت است که شامل ژنهای مزمن امروزه که ناشی از اثرات چندین ژن و چندین فاکتور مؤثر است، درگیر است. ژنومیکس با بیماری

ـا اماست آنچه که واضح  گیرد.مؤثر بر سالمتی را در بر می ها و عوامـل محیطـیها، پروتئینامل مستعد کننده و محیطی و پتانسیل ژنواکنش میان عو ا،هبیماری بـا آنها و ارتباطات

تواند در بین میتغذیه  عوامـل محیطـی نظیـر .اسـتهای محیطی پاسخنسبت به  حیوانات مختلفی استعداد کنندهاست که ساختمان ژنتیکی، تعیین نامشـخص اسـت ایـن کـامال

 ای نوظهور است کـهی فعال بیولوژیک بر بیان ژن، کانون توجه زمینهینقش مواد مغذی و سایر اجزای غذا نتایج متفاوتی را به دنبال آورد.در عمل  مختلفهای استعدادافرادی با 

های اخیر این موضوع در دههبرای مثال  ژن یا مسیرهای متابولیکی بسته به مواد غذایی است. ی بیامطالعه نوتریژنومیکس شود.نامیده می 1یا نوتریژنومیکسای ژنومیکس تغذیه

ای برای درک اثر تغذیه س مطالعهکتوریژنومیو. ندارای پتانسیل ژنتیکی استچندین بیماری ی عامل ایجاد یا جلوگیری کنندهتواند ی مناسب یا جیره میمستدل شده است که تغذیه

های موجود به سمت ضروری است تا درک مناسبی از مسیرهای فیزیولوژی، بیوشیمی و متابولیکی زمانی که پاسخ ،است. برای تحقیق در اهمیت جیره و فرمول جیره روی بیان ژن

های ر ساختار ژنتیکی است و پاسخ آنها به محرک( بیان کردند که تفاوت فردی در بین افراد د5002و همکاران ) Kaput. در این راستا است وجود داشته باشدای های جیرهترکیب

                                                           
1  - Nutrigenomics 



ها، مسیر متابولیکی و بیان کنش بین جیرههای بیولوژی ملکولی برای ما فرصتی برای مطالعه بر همکند. امروزه پیشرفت در تکنیکمحیطی به شدت از یک فرد به فرد دیگر تغییر می

ی نظیر ی تصادفی ممکن است سبب مشکالتکند و بنابراین جیرهای از یک فرد به فرد دیگر تغییر میهای تغذیهزمندیژن فراهم کرده است. اکنون به خوبی مستدل شده است نیا

 (. Ordovas et al., 2007) شوددر گله عدم یکنواختی 

 طیاین موضوع ملکرد و بیماری همبستگی دارد. اختالل در ع ـاهـا بکنـد. خطاهـای ژنها و عملکرد فیریولوژیک آنهـا را آشـکار مـیی بین ژنسرعت رابطهه تحقیقات ژنتیک ب

ثتی دارد اما اساس ورافنوتیپ . اما با فهم اینکه اندگرفتهکار ه ب در این راستاآوری موجود را ای داروها و فنیندهآبه طور فز آنها و هبـود متخصصانسال گذشته، کانون توجه  20

 تحقیقـات ژنتیکـی بـه. باشدها میها و مدیریتمراقبت اغلب بنای زیر سنگ درمانی، تغذیه رود،انتظـار می نهایتا .یه معطوف شده استتوجه به سمت تغذ تحت تأثیر محیط است

و منجـر بـه بیمـاری تواند اثرات منفی بیشتر خطاهـای ژنتیکـی سـت. تغذیه میا کمک خواهد کرد که شامل تأثیر مواد مغذی و غیرمغـذی اجـزای غذاها موضوعروشن شدن 

درمانی برای به حداکثر رساندن سالمتی  های غیرموجود در بدن را تأمین کند و بیان ژن را تغییـر دهـد. لـذا تغذیـه درمـانی ابـزار مهـمکاهش دهد. متابولیت رامشکالت عملکردی 

ها، بیماری، و اثرات محیطی را بفهمند و ی میان ژنی ژنتیکی محکمی داشته و رابطهتی پایهمتخصصین تغذیه بایس شود.مستعد می حیواناتو به حداقل رساندن خطر بیماری در 

علم ژنتیک و علم تغذیه در حال مشخص نمودن تأثیر اجزای غذایی ویژه و سایر عوامل در این راستا  نقش مواد مغذی و سایر اجزای غذائی را در تغییر بیان ژن درک نمایند.

 فرضیه اساسی وجود دارد که باید مطالعه شود. 2جهت مطالعه ارتباط بین ژنتیک و تغذیه  هستند.محیطی بر بیان ژن 

 تواند بیان ژن را القاء کرده و از این طریق فنوتیپ دام را تغییر دهد.. مواد مغذی می1

تغییر داده و استعداد مواد مغذی برای  گرها راهای مهم متابولیکی و میانجییواکتیویتی مسیرتواند بها اهمیت دارد میمورفیسم تک نوکلئوتیدی که در التهاب و متابولیسم لیپید. پلی5

 ها را تحت تاثیر قرار دهد. کنش دادن با آنهمبر

 کنند.های مزمن بازی میشوند نقش مهمی در حمله، شیوع، پیشرفت و شدت بیماریهایی که توسط جیره تنظیم می. اغلب ژن3

 اثیر جیره بر تعادل سالمتی و چگونگی بیماری ممکن است به ترکیب ژنتیک دام هم بستگی داشته باشد.. درجه ت4

 های مزمن استفاده شود.تواند برای جلوگیری، تسکین یا بهبود بیماریای و ژنوتیپ میای، وضعیت تغذیههای تغذیه. مداخله مواد مغذی بر مبنای علم نیازمندی2

 

 در حیوانات نومیکسنوتریژکاربرد 

. این موضوع قبال به اثبات رسیده است نه اندمعطوف داشتههای مختلف علم در شاخهآن خاطر کاربرد وسیع به نوتوریژنومیکس ای را به های اخیر محققین تغذیه توجه ویژهدر سال

( بیان 5014و همکاران ) Tellezباشد. س جدیدترین انقالب ژنتیکی میکاشد. نوتریژنومیبراستا میعملکرد و سالمت حیوان هم تنها عوامل محیطی بلکه چندین فاکتور دیگر با



 omicsوسیعی است که شامل دیگر  یزمینه نوتریژنومیکسکنند. بر حسب اثر فنوتیپ با هم تالقی پیدا می ژنومیکستقاطعی است که جیره، سالمتی و  نوتریژنومیکسکردند که 

کلید تنظیمی مهمی در حفظ سالمت حیوانات است. تحقیق اخیر  omics(. هماهنگی مناسب بین جیره و Costa and Rosa, 2011باشد )می 5سککریپتومیو ترانس 1سکنظیر پروتئومی

 ,.Sales et alکند )متابولیکی عمل میهای و تنظیم بیان ژن ترجمه دار با فاکتورکنشیا برهم ترجمه کننده مشخص کرد که ترکیبات فعال موجود در جیره تنها به عنوان یک فاکتور

 Dauncey, 2012; Ronteltap etژن از طریق باند شدن با گیرنده نامعلوم باشد )ی ترجمهکلید شروع  تواندو اسید چرب می D ،A(. چندین محقق گزارش کردند که ویتامین 2014

al., 2013 .) 3اند. بین آنها، میکرواری های رایج در بیولوژی ملکولی چندین ابزار را برای بررسی برهم کنش بین خوراک و ژن ارایه کردهپیشرفتدر این راستاDNA   )ریز آرایه(

مسائل دارای  (. یکی ازKato et al., 2005کند )گیری میرا در زمان اندازه mRNAsای است که بیان ژن یا سطح پتانسیل خود را به اثبات رسانده است. این روش تکنیک پیچیده

های غذایی است و مجموعه یهای جیرهل عظیمی برای تغییر آینده راهنماای دارای پتانسیهها است. ژنومیکس تغذیمسئله ممانعت از شیوع بیماریارتباط نزدیک با تغذیه 

های مداخالت تغذیه است که ژنتیک به عنوان هدف اصلی در استراتژیدهد. نوتریش قرار میای بر ژنوم تحت پوشژنومیکس را با هدف کشف اثرات تغذیهژنتیک و نوترینوتری

تواند به گردد. ژنتیک نمیغذایی و بیماری مطرح می یکنش میان جیرههای ژنتیکی بر روی برهمها، بهبود سالمت دام و برای روشن ساختن اثرات واریانتبرای ممانعت از بیماری

نده است. بنابراین، نتیجه این شود به عنوان مشخص کننده این آیه تغذیه نیز بخشی از آن محسوب میسالمت دام را تعیین کند بلکه واکنش بین ژنتیک دام و محیط کتنهایی آینده 

ها در تغذیه د گردیده و توجه محققین را به اهمیت ژنها منجر به کسب اطالعات ژنتیکی جدیاجرای تحقیقات بر روی ژن گذار باشد.تواند بر سالمت ژنتیکی دام اثرکنش میهمبر

های قوی ها سیگنالمغذیها و ریزمغذیاعتقاد هر چه بیشتر به این واقعیت پیدا شده که درشت های تحقیقاتی را به شدت تغییر داده است.دام جلب کرده است و در واقع برنامه

ژنومیکس مواد مغذی جیره از دید نوتری به عهده دارند.بدن ای را در کنترل هموستازی تحت تاثیر قرار داده و نقش عمدهریزی متابولیک سلول را ای هستند که برنامهتغذیه

ژنومیکس این تاثیرات را یها تاثیر بگذارند. نوترها و تولید متابولیتها و پروتئینتوانند بر بیان ژنشوند و میهای حساس سلول دریافت میوسیله سیستمه هایی هستند که بسیگنال

های ژنومیکس آنالوگنوتری های وابسته به تغذیه هستند و چگونگی مکانیسم عمل آنها فعالیت دارد.هایی که در ارتباط با بیماریتشخیص ژن یهمچنین در زمینه .کندبررسی می

باشد اما در اند میطور دقیق تهیه شدهه مند به بررسی اثر ترکیبات دارویی خالصی که بنومیکس عالقهگیرد. اگرچه این نکته وجود دارد که فارماکوژدر برمی نیزفارماکوژنومیکس را 

  گیرد.می پذیری مواد مغذی را هم دربرژنومیکس پیچیدگی و تغییرهر حال نوتری
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 ای در نشخوارکنندگان تغذیه سژنومیکنوتری

ه های شیری تا حد زیادی بمثل و باروری گاوگذاری در تولید نشخوارکنندگان هستند. عملکرد تولیدهای کلیدی برای تاثیرای ابزارهای تغذیهای و استراتژیهای تغذیهدستکاری

تر تر است مهمیره حساساول شیردهی وقتی که حیوان به عدم تعادل ج یخصوص در دورهه گیرند. این مسئله بژنتیکی حیوان تحت تاثیر قرار میتغذیه و همچنین زمینه  یوسیله

هایی برای روشن کردن های تولید شیر، روشاند تاثیر دارد. با وجود اهمیت این موضوع در سیستمباشد. تغذیه بیشتر روی حیواناتی که برای تولید بیشتر انتخاب شدهمی

بر روی گاوهای شیری و گوشتی نادر است اما اینکه بین تغذیه، ژنتیک و باروری و  سنومیکژدهند وجود ندارد. مطالعات نوتریسازوکارهای مولکولی که این تغییرات را شرح می

های متفاوت از لحاظ کیفیت کشف گردیده های پرواری تغذیه شده با جیرهرشد ارتباط وجود دارد تائید شده است. در طی تحقیقاتی اثرات جیره بر بیان ژن در ماهیچه گوساله

های دهد. در این مطالعه گوسالهرا برای اثبات اثرات جیره غذایی بر تنظیم رونویسی نشان می )میکرواری( هاآرایهریزوضوح ارزش استفاده از ه در این مطالعه باست. تفاوت بیان ژن 

شوند. بسیاری از این ی استخوانی و متابولیسم هستند بیان میهاپروتئین، تغییر وضعیت سلول)دگرساخت( آور های بخصوصی که در ارتباط با ترنهای فقیر ژنتغذیه شده با جیره

  بینی شود.تواند در طول محدودیت غذایی، از رشد حیوان و فیزیولوژی آن پیشتغییرات می

 سژنومیکهای مهم دیگر نوترییکی از هدف شود.میها ایجاد ها و آنزیمتغییر از وضعیت سالمت به وضعیت بیماری در اثر تغییر در بیان ژن یا در اثر تفاوت در فعالیت پروتئین

یری از های متابولیکی در پیدایش سندرم متابولیک است. این هدف بلند پروازانه است اما مبنی بر این عقیده است که تغذیه باید بر سالمت و جلوگتمرکز روی نقش استرس

ها و حالت نیاز است که کشف سریع آغاز بیماری سد. برای این هدف به بیومارکرهای فنوتیپی مبنی بر ژنومیکها تمرکز کندرمان فارماکولوژیکی آن در تکمیل آنها و بیماری

ابتالء به در نتیجه باید با استفاده از ژنوتیپ خطر ها در سطح مولکولی گردد و فهم مکانیسمهای متابولیکی برمیمستعد شدن به سندرم متابولیک را ممکن کند. این شرایط به استرس

 باشد که احتیاج به مطالعات بیشتری دارد.کاری نوین میهای مربوط به اثرات متقابل ژنتیک و تغذیه راهبررسی .ای تخمین زده شودهای تغذیهوابسته به استرس مشکالت

 

 گیری نتیجه

خیر در ژنتیک های اپیشرفت. و ژنومیکس است (که همچنین مواد مغذی هستند)خاص های اساس متابولیت یوانات بر اساس تلفیق اطالعات متابولیکی برح نوتروژنومیکس در

توان ارتباط بین فناوری ژنومیکس کرده است. با کمک و استفاده از ژنتیک مولکولی و دانش بیوانفورماتیک می یانفورماتیک کمک شایانی به پیشرفت و توسعهمولکولی و دانش بیو

توان به افزایش پیشرفت مینوتروژنومیکس و ترین دستاوردهای فناوری ژنومیکس از مهم د.دست آوره یپ صفات مورد مطالعه را بتنوع در فنوت با  DNAتنوع در سطح مولکول

ترین نیز مهمها وشیمیایی ژنو بیژنتیکی، روند ژنتیکی، شدت انتخاب، دقت انتخاب و کاهش فاصله نسل اشاره کرد. تاثیر فیزیکی ژن بر فنوتیپ صفات و تشخیص عمل فیزیولوژی 

 امل:که ش کندژنومیکس سه هدف عمده را دنبال مینوتریبه طور کلی . باشدآورد این زمینه میدست



 های متابولیک و کنترل هموستاز و چگونگی مختل شدن این تنظیمات شود. . کاربردی منطقی، که باعث افزایش درک چگونگی اثر تغذیه بر مسیر1

 در اثر مواد مغذی جیره . فردها با حساس کردن ژنوتیپ های وابسته به تغذیه و میزان توسعه بیماریماری. بررسی بی5

 های وابسته به تغذیه.دست آوردن هموستاز نرمال و برای جلیوگیری از بیماریه ای برای بهای مداخله کننده تغذیه. استراتژی3

 

 حمیدرضا همتی متین

 گسترپیشگامان سپند شرکت 

 

 


