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چکيده
پژوهش حاضر با اهداف کسب اطالعات بیشتری در خصوص محتوای پروتئینی ترشحات رحم شتر یكکوهانه طراحی گردید .بههه ایههن
منظور ،نمونهگیری از  50شتر ماده بالغ در کشتارگاه صورت گرفت .از هر شتر ماده ،خون سیاهرگی ،تخمدان و ترشحات رحمی جمعآوری
شد .پروتئینهای موجود در ترشحات رحم نیز با روش لوری اندازهگیری شد و وزن مولکولی باندهای پروتئینی با الکتروفورز ارزیابی گردید.
در بررسی وزن مولکولی باندهای بهدست آمده در الکتروفورز ترشحات رحم شتر یكکوهانه ،مشخص شد کههه پههروتئینهههای مشههترکی در
ترشحات رحم مشاهده میشوند .پروتئین با وزن مولکولی در حدود  70کیلو دالتون در ترشحات رحم شتر ،در محدوده پههروتئین آلبههومین
قرار داشته و باند پروتئینی با وزن مولکولی  30کیلو دالتون به احتمال ممکن است یوتروفرین باشد ،همچنین بانههد  13-14کیلههو دالتههونی
مشاهده شده نیز به احتمال میتواند در محدوده پروتئین مهارکننده پالسمین که فعالیت پروتئولیتیکی در رحم را کنتههرل مههیکنههد ،قههرار
گیرد ،همچنین در ترشحات رحمی شترهایی که پروژسترون باالی  1 ng/mlداشتند عالوه بر باندهای مشترک ،دو پروتئین با وزن مولکولی
حدود  44و  23کیلو دالتون نیز مشاهده شد که به نظر میرسد اختصاص به مرحله لوتئال داشته باشند .باند مشاهده شده حدود  23کیلو
دالتون نیز در محدوده  19-22کیلو دالتون قرار گرفته و مشابه با پروتئینهای  retinol binding acidicوابسته به پروژسترون است .در شتر
یكکوهانه؛ اگرچه میزان کل پروتئینهای موجود در ترشحات رحم دارای ارتباط معنیدار با غلظت استرادیول و پروژسترون سرم نبههود ،بهها
این حال حضور دو باند پروتئینی که فقط در ترشحات شترهای دارای پروژسترون باالی  1 ng/mlمشاهده شد و نشان میدهد که ممکههن
است در مرحله تشکیل جسم زرد ماهیت پروتئینهای موجود در ترشحات رحم تغییر کند.
واژههای کليدی :ترشحات رحمی ،الکتروفورز ،پروتئین ،استروئیدها ،شتر یكکوهانه.

مقدمه
رحم در شتر یهكکوهانهه دارای دو شها و بدنهه بهه
نسبت کوتاه است و شکلی شهبیه بهه  Tیها  Yدارد .انهدازه
رحم به سن و سابقه تولید مثلی حیوان بستگی دارد .شها
رحم چپ همیشه بلندتر و ضخیمتر از شها رحهم راسهت
است .این اختالف اندازه شا ها حتی در رحهم جنهین ههم
دیده میشهود .تمهامی آبسهتنیهها در شها چهپ ات ها
میافتههد و بهها افههزایش سههن و تعههداد زایمههانههها ،بلنههدتر و
ضخیمتر بودن شا چپ نمایانتر میشود ( 19و  .)24تون
و قوام رحم بسته به وضعیت تخمدانی شتر متغیر است .در
معاینههه رکتههال ،رحههم بهههطههور طبیعههی در فههاز فولیکههوالر

تخمدانی ،طی فحلی و در حضور یك یها تعهداد بیشتهری
فولیکول بالغ ،دارای قوام س ت و منقهب اسهت در حهالی
که در فاز لوتئال دارای قوام شل است ( .)19سطح داخلهی
شا های رحم توسط اندومتریوم چینداری پوشهیده شهده
است که ممکن است صاف تا بههطهور کامهل چهینخهورده
باشد (.)24
ترشحات رحم بهعنوان یك محیط اولیه بهرای رویهان
در اولههین مراحههل رشههد محسههوو شههده و در تولیههد مثههل
پستانداران نقش بسیار مهمی دارد .محیط رحم بههسهرعت
در حال تغییر بهوده و ایهن تغییهرات در ترکیهب ترشهحات
رحم طی چرخه فحلی منجر به آمهادهسهازی یهك محهیط
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بسیار اختصاصهی بهرای رشهد رویهان شهده و دارای نقهش
حیاتی در بقای رویان است .مایع موجهود در لولهه رحمهی
برای ظرفیتپذیر کردن اسپرم و مراحل اولیه تکامل رویان
ضروری است .در شرایط طبیعی ،رحم توسط مکانیسمهای
دفاعی موضعی و سیستمیك محافظت میشود کهه ههر دو
تحههت تههأثیر هورمههونهههای اسههتروئیدی (اسههترادیول و
پروژسترون) قرار دارند .بهطور کلی گ ته میشود که رحم،
زمانی که تحت تأثیر استروژن باشد در مقایسه با زمانی که
تحت غالبیهت پروژسهترون قهرار دارد ،نسهبت بهه ع ونهت
مقاومتر اسهت ( .)19غالبیهت اسهترادیول در زمهان فحلهی
موجب ورود تعداد نسهبتاً زیهادی نوتروفیهل و سهلولههای
س ید خونی جوان بهداخل گهردش خهون وارد مهیشهود و
همچنین سبب افزایش میزان خونرسانی دستگاه تناسهلی
میگردد ()19؛ عالوه بر بخش سلولی ،سیستم ایمنی ذاتی
رحههم هههم شههامل پههروتئینهههایی از قبیههل کمپلمانههها و
الکتوفرین است که موجب افزایش فاگوسیتوز و در نتیجهه
لیز میکرووها و همچنین مهار رشد باکتریهها مهیشهوند
(.)11
نشان داده شده است که ترشحات واژن گهاومیش در
اواخر فاز لوتئال در مقایسهه بها فهاز فحلهی دارای فعالیهت
آنزیمی بیشتری است ( )7و همچنین در مقایسهه بها سهرم
تعداد باندهای پروتئینی بیشتری در مایعهات رحهم دیهده
میشود که نشاندهنده این واقعیت است که پروتئینههای
موجود در مایعات رحم یك مهایع تراوشهی سهاده از سهرم
نیستند ،بلکهه حهاوی پهروتئینههایی هسهتند کهه توسهط
سلولهای خود رحم تولید شدهانهد .در خهوک نشهان داده
شده است که در طول چرخه فحلی ،ترشحات رحهم دچهار
تغییرات کمی و کی ی میشوند و عالوه بر این در اینگونهه
تعدادی پروتئین نیز در رحم حضور دارند که توسهط خهود
رحم تولید میشوند ( .)3با توجه به آن کهه پهروتئینههای
موجههود در رحههم بهههعنههوان آنههزیم ،حههاملین هورمههونههها،
ویتامینها و مواد معدنی و همینطور بهعنوان مولکولهای
پیغام بر آبستنی عمل میکننهد اهمیهت بهاالیی در تولیهد
مثل دارند ( .)10مطالعات در گاو نیز نشاندهنده این است
که اگرچه بخش پروتئینی مایعات رحم از سرم تأمین می-
شود ،ولی مقدار بسیار کمی پروتئینهای اختصاصی رحهم
نیز وجود دارند که میزان آنهها در وضهعیتههای مختله
تولید مثلی مت اوت است (.)20
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بررسی محتوای پروتئینهی مجهرای رحهم در مراحهل
مت اوت چرخه فحلی موجهب افهزایش دانهش در خصهوص
اهمیت پروتئینهای موجود در رحم ،مکانیسمهای کنتهرل
تولید و ترشح آنها و فاکتورهای اثرگذار بر فعالیهت آنهها
میشهود و در نهایهت مههیتوانهد دانههش مها را در چگههونگی
کارآیی تولید مثلی افزایش دهد .تاکنون تالشهای زیهادی
در راسههتای تعیههین ترکیبههات موجههود در ترشههحات رحههم
صورت گرفته اسهت .اولهین بهار در سهال  1974اقهدام بهه
جداسازی پروتئینهای رحم در گاو شد ( .)20پیش از این
یوتروگلوبین در خرگهوش ( )5و اسهید فسه اتاز در خهوک
( )18از ترشحات رحم استخراج شد .اسید فس اتاز که یك
گلیکوپروتئین بوده و بخهش مهمهی از ترشهحات رحهم در
خوک را تشکیل میدهد ،تحت تأثیر پروژسهترون خهارجی
ترشههح شههده و حههاوی آهههن اسههت .یوتروگلههوبین یههك
گلیکوپروتئین است که مهمتهرین بخهش محتویهات رحهم
خرگوش را تشکیل میدهد و با پروژسترون بانهد مهیشهود
( .)4بیشتر پروتئینهای موجود در رحم از سرم خون منشأ
میگیرند با اینحال در اوایل آبستنی پهروتئینههای تولیهد
شده توسط رحم به مایع مجرای رحم وارد مهیشهوند (.)9
حضور پروتئینههای اختصاصهی فهاز لوتئهال در گهاومیش
نشاندهنده ارتباط پروتئینها با مرحله چرخه تولید مثلهی
و نقش پروژسترون در تغییرات الگوی پروتئینی ترشهحات
رحم است ( .)22تغییرات در میزان پروتئینههای رحهم در
گاو به استرادیول منسوو شده است .اعتقاد بهر ایهن اسهت
که غلظت باالی استرادیول در زمان فحلی موجب تغییر در
تعداد سلولهای سه ید خهون و نهوتروفیلی نسهبی و ورود
تعداد زیادی سلولهای س ید جوان به خون میشود (.)19
اولین اقدام در تشخیص پروتئینها و بررسی عملکهرد
آنها را میتوان تعیین وزن مولکولی آنها دانست .در گهاو
مشخص شده است که پروتئینهای با وزن مولکهولی 210
و  279کیلو دالتون فقط در زمان فحلهی دیهده مهیشهوند،
ولههی پههروتئینهههای بهها وزن مولکههولی  75 ،67 ،38و 330
کیلودالتون در زمان فحلی و برخهی مراحهل دیگهر چرخهه
قابل مشاهده هستند ( .)2در گاومیش پروتئینهای بها وزن
مولکولی باال در فاز لوتئال بیش از فاز فولیکوالر هستند که
ممکههن اسههت نشههاندهنههده وابسههتگی ترشههح آنههها بههه
پروژسترون باشد ( .)22در گهاو مشهخص شهده اسهت کهه
استرادیول موجب افزایش حضور واسهطهههای التههابی در
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رحم و سنتز پروتئینهایی با وزن مولکولی  38کیلهو
دالتون میشود ( .)2همینطور کاهش پروتئینهایی با وزن
مولکولی 330کیلو دالتون در فاز فحلی نشان میدهد کهه
باال بودن مداوم استرادیول در پالسما اثر مههارکننهده روی
آزادسازی این پروتئین در رحهم دارد ( .)2در حهال حاضهر
مطالعهههای در زمینههه بررسههی پههروتئینهههای موجههود در
ترشحات رحمی در شهتر موجهود نیسهت ،لهذا در مطالعهه
حاضر ،وزن مولکهولی پهروتئینههای موجهود در ترشهحات
رحمی شتر یكکوهانه و همچنین ارتباط این پروتئینها با
ساختارهای تخمهدانی و میهزان اسهتروئیدهای موجهود در
سرم ،بررسی شد.
مواد و روش کار
تهیه نمونهها در کشهتارگاه نجه آبهاد اصه هان و در
فصل زمستان در ماههای بهمن و اسه ند ههمزمهان بها اوج
فعالیت تولیهد مثلهی و رشهد فولیکهولی شهتر یهكکوهانهه
صورت گرفت .نمونهگیری از  50شهتر مهاده بهالغ بهاالی 4
سال غیر آبستن صورت گرفت .تعیین بهالغ و نابهالغ بهودن
شتر بهر اسها حضهور جسهم زرد یها جسهم سه ید روی
تخمدان آنها بود و تنها نمونههایی است اده شد که مربوط
به شترهای دارای دستگاه تولید مثلی بهطهور کامهل سهالم
بودند.
از هر شتر ماده در حهین نحهر شهدن  10میلهیلیتهر
نمونه خون سیاهرگ گردنی در لولهه آزمهایش بهدون مهاده
ضد انعقاد جمعآوری شد و  20دقیقه در دمای  15درجهه
سانتیگراد اجازه انعقاد داده شد و سپس در دمای  4درجه
سانتیگراد به آزمایشهگاه انتقهال داده شهد .در آزمایشهگاه،
نمونهها  30دقیقه در دور  1400سانتری یوژ شهده و سهرم
جدا شد و در  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد (.)13
بالفاصله پس از باز کردن الشه شهتر ،تخمهدانهها از
الشه خارج شده و پس از مشخص کهردن سهمت راسهت و
چپ تخمدانها با است اده از بسهتن لیگهاتور روی یکهی از
آنها ،تخمدانها در محلول سالین هپارینه یا نرمال سالین
 0/9درصد بهه آزمایشهگاه انتقهال داده شهدند .قطهر همهه
فولیکولهای روی هر تخمدان با است اده از کولیس اندازه-
گیری شد.
همزمان رحم شترهای مذکور جمعآوری شده و پهس
از بررسی رحمها ،تنها رحمههایی کهه دارای قهوام مناسهب

بوده و دارای هیچگونهه ناهنجهاری ظهاهری نبودنهد ،بهرای
مطالعه انتخهاو شهدند و پهس از جداسهازی از بافهتههای
اطراف در ناحیه گردن رحهم لیگهاتور زده شهد ،سهپس در
ناحیه بدنه رحم با اسهت اده از تیهغ اسهکالپل یهك شهکاف
ایجاد شد .در داخل رحم سطح اندومتریوم برای تشهخیص
هر نوع ناهنجاری بررسی شد .نمونههایی که دارای التهاو،
پرخونی یا چرک بودنهد حهذف شهدند ،سهپس مقهداری از
ترشحات موجود در رحم ،به آرامهی بها کهورت یها سهرن
استریل جمعآوری شده و بهه لولهههای اپنهدورف  2میلهی
لیتر انتقال داده شده و روی یخ به آزمایشهگاه انتقهال داده
شد و سپس در  -70درجه سانتیگراد نگهداری شدند (.)2
در بررسی داخل مجرای رحم برای جمعآوری مایعات
موجود ،مشخص شد که از مجموع  50رحم سهالم نمونهه-
گیری شده  20رحم حاوی هیچگونهه ترشهحاتی نبودنهد و
سطح اندومتریوم کامالً برا و بدون مایعات بود .تعداد 30
رحم حاوی ترشحات بود .از این تعداد ترشهحات  13مهورد
آنها کامالً ش اف بود درحالیکهه در  17مهورد ،ترشهحات
دارای رن قرمز بودند و در عین حال در سطح اندومتریوم
هیچگونه آثاری از التهاو و پرخونی مشاهده نشد.
غلظت استرادیول سرم با کیهت ایمیونوتهك (سهاخت
فرانسه ،با حساسیت  20پیکوگرم در میلهیلیتهر و ضهرایب
تغییرات سنجش یهك نمونهه در دفعهات مختله (درون-
سنجی) و سنجش نمونههای مختل (میهانسهنجی) بهه-
ترتیب  9/7و  10/2درصد و میهزان بازیهابی  85/5تها 109
درصد) بهوسیله روش سنجش با مهواد رادیواکتیهو انهدازه-
گیری شد.
غلظت پروژسترون سرم با کیت ایمیونوتهك (سهاخت
فرانسه ،با حساسیت  0/05نانوگرم در میلیلیتهر و ضهرایب
تغییرات سنجش یهك نمونهه در دفعهات مختله (درون-
سنجی) و سنجش نمونهههای مختله (میهانسهنجی) بهه
ترتیب  5/8و  9درصد و میزان بازیابی  85تها  110درصهد
بهوسیله روش سنجش با مواد رادیواکتیو اندازهگیری شد.
بهرای تعیهین پهروتئین تهام نمونهههها از روش لههوری
است اده شهد .در ایهن روش حلقههههای فنلهی موجهود در
پروتئینها ،در حضور یك محلول اکسیدکننده و در محیط
قلیایی کمپلکس رنگی ایجاد میکند و شدت رن نمونه با
غلظت پروتئین در نمونه متناسب است ،سپس بها اسهت اده
از منحنی استاندارد مقدار پروتئین نمونههها محاسهبه مهی
37
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شود (.)14
بهههمنظههور تعیههین وزن مولکههولی پروتئینههها از ژل
الکتروفورز با غلظت  10درصد است اده شد .ژل الکتروفهورز
از دو بخش ،ژل پایینی جداکننده با ارت اع زیاد بهرای جهدا
کردن باندهای پروتئینی و دیگری ژل باالیی متراکمکننهده
با ارت اع خیلی کم برای متراکم کردن باندههای پروتئینهی
تشکیل شده است .نمونههای مجههول بهه انهدازهای رقیه
شدند که غلظت مناسب برای الکتروفورز بهدست بیاید کهه
این کار بر اسا اندازهگیری غلظت پروتئین با روش لوری
انجام شد .زمانی که غلظت پروتئینها بهه  1میکروگهرم در
هر میکرولیتر رسید ،نمونههها بهه میهزان مسهاوی بها بهافر
بروموفنل بلو به عنوان نشانگر مخلوط شده و بهمدت یهك
دقیقه در دمای  100درجه سانتیگراد حرارت داده شهدند،
به این منظور که پروتئینها سهاختمان پهروتئینهها دچهار
تغییر شود ،سپس در هر چاهك  20میکرولیتهر نمونهه بهه
صورت موازی با مارکر اسهتاندارد پروتئینهی روی ژل قهرار
داده شدند .شدت جریان روی  25میلیآمپهر و ولتهاژ روی
 108 -110تنظههیم گردی هده و 150دقیقههه زمههان در نظههر
گرفته شد (پایا پژوهش پار .)EPS-7601
برای رن آمیزی ژل از کوماسی بلو و برای رنه بهری
از محلول متانول 20درصد و استیك اسید 10درصهد و آو
مقطر است اده شد و باندهای ایجاد شده بررسی شهده و بهر
اسا میزان حرکهت نمونهههها در ژل و ضهخامت بانهدهها
قضاوت شد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری و بررسی ههمبسهتگی
اندازه فولیکولها و میزان هورمهونهها و همچنهین ارتبهاط
میان ترشحات رحمی با ساختارهای تخمدانی و هورمونها
از آزمون  Pearson,s Correlationsاست اده شد .میهانگین
غلظت پروتئین ترشحات رحمی در گروهههای مختله بها
آزمههون  one-way ANOVAمقایسههه شههدند .در تمههامی
آزمونها سطح معنیداری  P < 0/05لحاظ شد.
نتایج
در بررسی آماری ارتباط میان حضور یا عهدم حضهور
ترشحات رحم بها حضهور یها عهدم حضهور جسهم زرد روی
تخمدان و همینطور بها غلظهت اسهترادیول و پروژسهترون
سرم اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد؛ اگرچهه بیشهتر
شترهایی که دارای ترشحات قرمز رن بودند دارای جسهم
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زرد در تخمدان نیهز بودنهد ( 63/6درصهد) و گروههی کهه
دارای ترشحات ش اف بودند به نسبت کمتهری جسهم زرد
در تخمدانشان مشاهده شد ( 42/8درصد) ،بها ایهن حهال
اختالف میان دو گروه معنیدار نبود.
تمههام شههترهایی کههه دارای ترشههحات رحمههی بودنههد
(ترشحات قرمز رن یا ش اف) حداقل یك فولیکول بزرگ
باالی  10میلیمتر روی تخمدانشان بود (به جهز یهك ن هر
شتر دارای ترشهحات قرمهز رنه و یهك ن هر شهتر دارای
ترشحات ش اف که فولیکول بزرگ نداشتند)؛ با ایهن حهال
اختالف میان حضهور فولیکهولههای بهزرگ روی تخمهدان
شترهای دارای ترشحات رحمی قرمز رن  ،شترهای دارای
ترشحات رحمی ش اف و شترهای بدون ترشهحات رحمهی
معنیدار نبود.
میههانگین ) (±SEغلظههت اسههتروژن سههرم در گههروه
شترهای دارای ترشحات ش اف ( )98/54±27/07بهیش از
میانگین ) (±SEغلظت استروژن سهرم در گهروه شهترهای
دارای ترشحات قرمز رن ( )75/86±21/71بهود؛ بها ایهن
حال اختالف میان دو گروه معنیدار نبهود .از سهوی دیگهر
میانگین ) (± SEغلظهت پروژسهترون سهرم نیهز در گهروه
شترهای دارای ترشحات ش اف ( )1/33±0/95بیش از آن
در گههههروه شههههترهای دارای ترشههههحات قرمههههز رنههه
( )0/0±84/29بود با این حال اختالف میان دو گهروه بهر
اسا پروژسترون نیز معنیدار نبود ،همچنین هیچ ارتباط
معنههیداری میههان میههانگین ) (±SEغلظههت پههروتئین تههام
موجود در ترشحات رحم با غلظت استروژن و پروژسهترون
سرم مشاهده نشد.
میانگین ) (±SEغلظت پروتئین تام ترشحات رحم در
شترهای دارای پروژسترون سرم زیهر  1ng/mlو شهترهای
دارای پروژسترون سرم بهاالی  1ng/mlاخهتالف معنهیدار
نشان نداد ،همچنین در شترهای با پروژسهترون سهرم زیهر
 ،1ng/mlمیانگین ) (±SEغلظت پروتئین تام با استرادیول
سرمی باالی  40pg/mlو زیهر  40pg/mlارتبهاط معنهیدار
نداشت (جدول.)1
در بررسههی نتههاین وزن مولکههولی پههروتئینههها بهها
الکتروفورز مشخص شهد کهه تقریبهاً در تمهامی نمونهههها،
تعدادی باندهای با وزنهای مولکهولی مت هاوت بههصهورت
مشههترک مشههاهده شههد (تصههویر .)1در بررسههی نتههاین
الکتروفورز پروتئینهای موجود در ترشحات رحم ،باندهای
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پروتئینی در محدوده وزن مولکهولی  12-80کیلهو دالتهون
مشاهده گردید .در تمامی نمونههای ترشحات رحمهی کهه
میزان پروژسترون در سرم شترها نیز زیهر  1 ng/mlبهود،
باندهای با وزن مولکهولی در حهدود  70کیلهو دالتهون48 ،
کیلو دالتون 30 ،کیلو دالتون 15-16 ،کیلو دالتهون و -14
 13کیلو دالتون مشاهده گردید .تمامی باندهای گ ته شده

در شترهایی کهه اسهتروژن سهرم آنهها بهاالی 40 pg/ml
(گروه )Bو یا کمتر از ( 40 pg/mlگهروه  )Aبهود ،مشهاهده
شد .در شترهایی که میزان پروژسترون سرم بهاالی ng/ml
( 1گروه  )Cبود ،عالوه بر باندهای گ ته شده یهك بانهد در
حدود  22-23کیلو دالتون و یك باند در حهدود  44کیلهو
دالتون مشاهده شد.

شکل  -1باندهای پروتئيني ترشحات رحمي شتر یککوهانه .ستون  Aمربوط به شتر دارای پروژسترون زیر  1ng/mlو استرادیول زیر
 40pg/mlاست .ستون  Bمربوط به شتر دارای پروژسترون زیر  1ng/mlو استرادیول باالی  40pg/mlاست و ستون  Cمربوط به شتر دارای
پروژسترون باالی  1ng/mlميباشد .باندهای مشابه با پيکان و دو باند اختصاصي فاز لوتئال با ستاره مشخص شده است .ستون  Mمارکر
استاندارد پروتئيني را نشان ميدهد.
جدول  -1ميانگين ) (±SEغلظت پروتئين تام ترشحات رحم و وزن مولکولي باندهای پروتئيني آن در شتر یککوهانه

وضعيت هورموني سرم
سطح پروژسترون <1ng/ml
سطح پروژسترون >1ng/ml
استرادیول >40pg/ml
سطح پروژسترون >1ng/ml
استرادیول <40pg/ml

تعداد

ميانگين )(±SE

حدود وزن مولکولي باندهای پروتئيني

نمونهها

پروتئين تام mg/ml

مشاهده شده (کيلو دالتون)

10
10

34/52 ± 1/0
6/35 ± 1/0

14-13 ،16-15 ،23-22 ،30 ،44 ،48 ،70
14-13 ،16-15 ،30 ،48 ،70

10

47/12 ± 0/0

14-13 ،16-15 ،30 ،48 ،70

بحث
مطالعه حاضر نشان داد که در شتر یكکوهانه ممکن
است در مرحله تشکیل جسهم زرد ماهیهت پهروتئینههای
موجههود در ترشههحات رحههم تغییههر کنههد و پههروتئینهههای
جدیدی در رحم تشکیل شوند .در ایهن مطالعهه ترشهحات

رحم شتر بدون رقی شدن ،مسهتقیماً جمهعآوری شهده و
بهرای آزمایشهها اسهت اده شهد .در بررسهی وزن مولکههولی
باندهای بهدست آمده در الکتروفورز ترشهحات رحهم شهتر
مشخص شد که علیرغم باال یا پهایین بهودن اسهترادیول و
پروژسترون سرم ،پروتئینهای مشابهی در ترشهحات رحهم
مشاهده میشوند .پروتئین با وزن مولکهولی در حهدود 70
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کیلو دالتون در ترشحات رحم شتر ،در محهدوده پهروتئین
آلبومین قرار دارد و به نظر میرسد که پهروتئین آلبهومین
در ترشحات رحمی شتر حضور دارد .آلبهومین یهك منبهع
آمینواسیدی برای تنظیم فشار اسمزی کلوئیدی بافت است
که در انتقال محدوده وسیعی از مولکولها و یونهها نقهش
دارد ( .)23آلبومین سرم بهعنوان یك بخهش از پهروتئین-
های رحم در گهاو و گهاومیش نشهان داده شهده اسهت .در
ترشحات رحمی گاومیش پروتئین اصهلی آلبهومین بها وزن
مولکولی  66کیلودالتون است و یازده پروتئین با وزنههای
مولکولی مت اوت که توسط خود رحم تولید میشهوند نیهز
در ترشحات حضور دارند که دو مهورد از آنهها اختصاصهی
فاز لوتئال هستند ( .)22در گاو نشان داده شده اسهت کهه
میزان آلبومین مایعات رحم در تمام مراحل چرخه کمتر از
سرم است که نشان میدهد آلبومین بهراحتی بهه مجهرای
رحم منتقل نمیشود ( .)1در خوک نشان داده شده اسهت
که طی چرخه تولید مثلی ،پروتئینهای رحم در محهدوده
 13-45/7کیلو دالتون ،هم بهصورت کمی و هم بهصهورت
کی ی تغییر میکنند و در فاز لوتئال چرخه بیشتر هسهتند
( .)18در پژوهش حاضر در ترشحات رحمی شهترهایی کهه
پروژسهترون بهاالی  1 ng/mlداشهتند؛ عهالوه بهر بانهدهای
مشترک ،دو پروتئین با وزن مولکولی حدود  44و  23کیلو
دالتون نیز مشاهده شد که به نظر مهیرسهد اختصهاص بهه
مرحله لوتئال داشته باشند ،همچنین در ترشهحات رحمهی
شترها هیچ پروتئینی در محدوده باالتر از  80کیلو دالتهون
مشاهده نشد.
در گههاومیش بانههد  19/2کیلههو دالتههون دارای وزن
مولکولی مشابه بها پهروتئینههای retinol binding acidic
وابسته به پروژسهترون در محهدوده  19-22کیلهو دالتهون
است که در خوک مشخص شده است .این پهروتئینهها در
انتقال ویتامین  Aبه جنین نقهش دارنهد ( .)6در ترشهحات
رحمی شتر در مطالعه حاضر نیز یهك پهروتئین در حهدود
 23کیلو دالتهون در شهترهای دارای جسهم زرد تشهخیص
داده شد.
وزن مولکههولی  uteroferrinکههه یههك اسههید فس ه اتاز
اختصاصی است ،در خوک ( ،)12گاو ( )21و مادیهان ()16
در محههدوده  30-40کیلههو دالتههون گههزارش شههده اسههت و
همچنین باند  38کیلودالتونی در گاومیش نیهز یهوتروفرین
است ( .)22در شتر نیز یك باند پروتئینی با وزن مولکولی
40

حدود  30کیلهو دالتهون مشهاهده شهد کهه ممکهن اسهت
یوتروفرین باشد.
در خههوک بانههد  14/3کیلههو دالتههونی مهارکننههده
پالسمین است که فعالیت پروتئولیتیکی در رحم را کنترل
میکند ( )8که به نظر میرسد با باند  13-14کیلو دالتونی
در ترشحات رحمی شهتر مطابقهت دارد .در گهاو مشهخص
شده است که پروتئینهای بها وزن مولکهولی ،75 ،67 ،38
و  330کیلو دالتون در فهاز فحلهی و برخهی مراحهل دیگهر
چرخه قابل مشهاهده هسهتند ،ولهی پهروتئینههای بها وزن
مولکولی  210و  279کیلو دالتون فقط در فاز فحلی دیهده
میشوند؛ بهعبارت دیگر تعدادی باندهای پروتئینی مشهابه
در تمام مراحل چرخه دیده میشوند در حالی که تعهدادی
باند مشخص نیز مشاهده میشود که اختصاص بهه مرحلهه
فحلی دارد (.)2
در گاو نشان داده شهده اسهت کهه در تمهام مراحهل
چرخه فحلی بهخصوص پیش فحلی و فحلی ،پروتئین تهام
موجود در ترشحات رحم بیش از پهروتئین تهام موجهود در
سرم است ( .)1در میشهای تخمدانبرداری شده گهزارش
شده است که در زمان فحلی میزان پهروتئین تهام مایعهات
رحم افزایش مییابد ،ولی طی  4-6روز بعد کهم مهیشهود
( .)17این افزایش در میزان پروتئین ممکن است بههدلیهل
افزایش جریان خون بهسمت رحم در این مراحل باشهد یها
بهدلیل اثر استرادیول در افزایش قابلیت ن وذ مویرگهها در
اندومتریوم باشد ( .)25گلوبولین آل ا  1در مرحله فحلی در
گاو در حداکثر است که ممکن است به دلیل اثر استرادیول
بر بافت رحمی باشد ( .)1گلوبولین آل ا  1یك پروتئین فهاز
حاد است .با توجه به آن که رحم در زمان فحلی نسبت بهه
مرحله لوتئال سیستم دفاعی قویتری دارد ( ،)15بنهابراین
افزایش این پروتئین در زمان فحلی در گاو منطقی و قابهل
پیشبینی اسهت .در گهاو میهزان گلوبهولین آل ها  2نیهز در
فحلی و پیشفحلی بیش از سرم بوده اسهت کهه بههدلیهل
افزایش قابلیت ن وذ رحم در این مراحهل اسهت کهه البتهه
تحت تأثیر هورمونهای استروئیدی است .نشان داده شهده
است که ایمونوگلوبولینهای رحهم در زمهان پهیش فحلهی
افزایش مییابند در حالیکه در زمان فحلهی کهاهش مهی-
یابند ( 1و  )15مقدار کم گاماگلوبولینهای 1و  2در زمهان
دای استرو بهمنظور ح ظ بقای رویان در نتیجه کهاهش
دادن پاسخ ایمنی موضعی و پیشگیری از پس زدن رویان
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 میزان ایهن گاماگلوبولینهها در رحهم کمتهر از سهرم.است
است که نشاندهنده کمتر تولید شهدن آنهها در رحهم یها
.)1( انتقال کمتر آنها از خون به رحم است
بهطور خالصه در ترشحات رحمی شهتر یهكکوهانهه
 کیلههو دالتههون80 هههیچ پروتئینههی در محههدوده بههاالتر از
 کیلهو70  پروتئین با وزن مولکولی در حهدود.مشاهده نشد
 در محدوده پروتئین آلبومین قهرار دارد و بهه نظهر،دالتون
میرسد که پهروتئین آلبهومین در ترشهحات رحمهی شهتر
23  یك پهروتئین بها وزن مولکهولی در حهدود.حضور دارد
کیلو دالتون در شهترهای دارای جسهم زرد تشهخیص داده
retinol شد که دارای وزن مولکولی مشابه با پروتئینههای
19-22  وابسته به پروژسترون در محدودهbinding acidic
 به جنین نقهشA کیلو دالتون است که در انتقال ویتامین
 کیلهو30  یك باند پروتئینی با وزن مولکهولی حهدود.دارد
،دالتون مشاهده شهد کهه ممکهن اسهت یهوتروفرین باشهد
14/3  کیلودالتونی که مشابه بها بانهد13-14 همچنین باند
کیلو دالتهونی مهارکننهده پالسهمین در خهوک اسهت کهه
 حضهور دو.فعالیت پروتئولیتیکی در رحم را کنترل میکند
 کیلو دالتون23  و44 باند پروتئینی با وزن مولکولی حدود
که فقط در ترشهحات شهترهای دارای پروژسهترون بهاالی
 نشان میدهد کهه ممکهن اسهت در، مشاهده شد1 ng/ml
مرحله تشکیل جسم زرد ماهیت پروتئینههای موجهود در
ترشحات رحم تغییر کند و پروتئینهای جدیدی در رحهم
تشکیل شوند هر چند میزان کل پروتئینههای موجهود در
ترشحات رحم دارای ارتباط معنیدار با غلظت استرادیول و
 همچنین حضهور ترشهحات رحمهی،پروژسترون سرم نبود
قرمز رن دارای ارتباط معنیدار بها غلظهت اسهتروئیدها و
وضعیت تخمدانی نبود و تاکنون گزارشی از ایهن ترشهحات
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Summary
The present study was carried out to provide more information about proteins in uterine secretions in the camelus
dromedarius. Camel ovaries, blood samples and uterine secretions from 50 sexually mature non-pregnant camels
(C. dromedarius) were collected at slaughter. The total protein values of uterine secretions were determined by
Lowry method and electrophoresis of proteins on polyacrylamide gel was carried out. Significant fractions of
camel uterine proteins were determined. Standard molecular weight comparison revealed that the major protein
in uterine fluid had a relative molecular weight of 70 KD and could be albumin. The nearly 30 KD band could be
uteroferin and 13-14 KD band corresponded with 14 KD basic polypeptide of a member of plasmin/trypsin
inhibitors. On the other hand, the nearly 44 and 23 KD bands were luteal-stage specific. Interestingly the nearly
23 KD luteal phase specific band in this study corresponds with the range of progesterone dependent retinol
binding acidic proteins. Although camel uterine proteins are shown to be irrelevant of serum steroids, but the
presence of two luteal phase specific bands showed that proteins in uterine secretions may change when the
corpus luteum present.
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