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الخالصة
اجريت ىذه الدراسة بأخذ  55عينة دم من الماعز المحمي االسود في محافظة ميسان ودرست ظاىرة التشكل الوراثي لجين
بروتين الييموكموبين باستخدام تقنية  )PAGE( Polyacrylamide Gel Electrophoresisبوجود مادة اكريالمايد .استخدم جياز
 Hemetology analyserالمصنع من قبل شركة  Horibaالفرنسية وبواسطة عدة تحميل خاصة لتقدير معايير الدم .اوضحت
النتائج وجود تشكل وراثي لمجين المسؤول عن الييموكموبين ,اذ كشف عن ثالثة تراكيب وراثية  AA, AB, BBمسؤول عنيما اليالن
 Aو Bاذ يزداد تكرار االليل  Aعمى  0.92( Bو  )0.08عمى التوالي .كذلك وضحت النتائج تأقمما عاليا لمتركيب الوراثي النقي
لالليل  Aاذ بمغ  0.89بينما كان التركيب الوراثي النقي لالليل  Bاالقل تأقمما .0.50
الكممات المفتاحية :التشكل الوراثي  ,الييموكموبين  ,الماعز المحمي االسود  ,الترحيل الكيربائي.

Abstract
This study was performed on 55 blood samples of Black local goats at Missan. Study of genetic
polymorphism for hemoglobin by using vertical polyacrylamide gel electrophoresis. Hemetology
analyser was used to measure blood parameters. The results showed the existence of genetics
polymorphism for hemoglobin, was discovered to three genotypes AA,AB, BB responsible for it two
alleles A and B, superiority allele A to allele B (0.93 and 0.08) respectively. So the results showed high
adaptation of AA genotypes value 0.89 while BB genotypes was low adaptation value 0.50.
Key words: Genetics polymorphism, hemoglobin, Black local goats, electrophoresis.

ألمقدمــة
يعد الماعز من أوائل الحيوانات الزراعية التي ُدجنت من قبل اإلنسان ,إذ لو القدرة عمى التأقمم في
البيئات المناخية المختمفة وعمى التأقمم تحت نظم اإلنتاج المتباينة (.)Gall, 1981
توجد اختالفات في جميع حيوانات المزرعة والتي تؤدي الى تقمب في قدرتيا االنتاجية وأداء الحيوان

داخل وبين السالالت ويمكن تمييز ىذا التباين ليكون اساس في تربية وتحسين حيوانات المزرعة ,ودراسة تعدد

االشكال الوراثية لبروتينات الدم ىي واحده من ىذه الطرق التي ترسم االختالفات الوراثية لدى الحيوانات
( .)Egena and Alao, 2014يعد الدم ومكوناتو من الصفات الحيوية الضرورية التي تساعد في دراسة
المحتوى الوراثي لمسالالت .ان د ارس ــة معايير الدم تساعد عمى التشخيص المرضي كما انيا تعكس التطور
الوراثي الخاص بالساللـة او العشيرة لعالقـ ـة بعض عوامـ ـل ال ـ ـدم بكفـ ـاءة او ق ـ ـدرة السالالت لمعيش ضمن ظـ ـروف
بيئي ـ ـة معينـ ـ ـة (  Pieragostini et al. 1994و Ajuwape et al. 2000و.) Olayemi et al. 2007

ويمكن استخدام العناصر الكيموحيوية ( البروتينات واالنزيمات) عمى نطاق واسع كواسمات لمجينات ,وىذه

الواسمات ال تتأثر او تعتمد عمى العوامل البيئية مما يجعميا مناسبة لمدراسات الوراثية (.)Lee et al., 1995
والييموكموبين واحد من ىذه البروتينات ,اذ يعد من معايير الدم ذات األىمية من الناحية البيولوجية أما تشكالتو
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فتكون واضحة في مختمف األنواع الحيوانية فيو مصدر ميم لمتشكل الوراثي في العشائر ولدراسة التطور الوراثي
 ,ونتيجة العالقة الكبيرة بين تركيبو وبين وظيفتو يبقى الييموكموبين البروتين الميم السيما من ناحية الوراثة
الجزيئية والوراثة بصورة عامة ومعايير التأقمم ( )Bettati et al., 2009ويتركب من اربع سالسل من الكموبين

(اثنان لكل من الفا وبيتا) التي ترتبط مع مجموعة الحديد( .)Bunn, 1971والتشكل الوراثي لمييموكموبين يعود
اساسا الى تغير في سمسمة ( (βوىو ما تنطبق عميو طريقة مندل في التوارث والذي يعطي ثالثة تراكيب وراثية
 .BB ,AB, AAتقع  β-globinعمى الكروموسوم  15في المجترات بينما تقع  α-globinعمى الكروموسوم
 .)Schibler et al., 1998( 25ونظ ار لمعالقة بين التركيب والوظيفة اليزال ىذا البروتين المعقد موضوعا رائعا
من جميع وجيات النظر والسيما الجزيئية والوراثية والتأقمم ( .)Alphonsus et al., 2012واذا كان

الييموكموبين لديو اي ارتباط بقابمية التأقمم ,فال ينبغي ان يكون مختمفا في السالالت واالنواع التي تعيش في
نفسو في جميع الحيوانات
المنطقة الجغرافية نفسيا السيما ان الييموكموبين من الناحية الفسيولوجية والوظيفية ىو
ُ
(.)Tibbo et al., 2005 ; Essien et al., 2011

المواد وطرائق العمل
الحيوانات المستخدمة

تم الحصول عمى  55عينو دم من الماعز المحمي االسود ,اذ سحبت نماذج الدم من الوريد الوداجي

( )Jugular veinلمحيوانات وبواقع عينتين من كل حيوان وبمقدار  5مل لكل عينة استعممت محقنة سعة
10مل لكل حيوان بعد أن نظفت منطقة السحب وعقمت بالكحول االثيمي  , %70وفرغت العينة األولى في
أنبوبة اختبار تحتوي عمى مانع التخثر(الييبارين) وذلك لمقيام بقياس الصفات الدمية .ووضعت عينة الدم الثانية

في أنبوبة اختبار خالية من مانع التخثر (الييبارين) معده ليذا الغرض وذلك لمسماح لمدم بالتخثر وتسييل عممية
فصل مصل الدم بعد ترك األنابيب بصورة مائمة لمدة  24ساعة في الثالجة ثم أجراء عممية الفصل باستعمال

جياز الطرد المركزي وبسرعة  3000دورة/دقيقة لمدة  15دقيقة ثم فرغت كريات الدم الحمر المترسبة
( ) Erythrocytesفي أنابيب بالستيكية ثم حفظت في المجمدة لحين استعماليا في اختبار الترحيل الكيربائي
لمييموكموبين.
قياس معايير الدم

قدرت معايير الدم باعتماد جياز  Hemetology analyserالمصنع من قبل شركة  Horibaالفرنسية

وبواسطة عدة تحميل خاصة (.)kit
دليل نسبة الخاليا العدلة  /الممفاوية

حسبت نسبة الخاليا العدلة  /الممفاوية لكل حيوان واعتمد الحد االدنى لمجال الثقة ( )%99كحد فاصل بين

الحيوانات المتأقممة والحساسة وان قيمة الحد الفاصل ىي 1.37حيث كانت مجموعة الحيوانات المتأقممة أقل

منيا والحساسة اعمى منيا ,والنسبة الكمية تراوحت بين  1.29و  1.5حيث تراوحت قيم الحيوانات المقاومة بين
 1.29و  1.34وقيم الحيوانات الحساسة بين  1.38و  , 1.5كما استخدم المجال االجمالي مقسوما عمى

االنحراف القياسي في تحديد عدد المواقع الوراثية وفق ما وصفة  Al- Murraniوجماعتو (.)2000
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الترحيل الكهربائي بهالم متعدد الكهربائي االكريالمايد )(PAGE

أجري الترحيل الكيربائي باستخـدام طريقة  PAGEكما أوردىـا  (1986) Erhardtمع إجراء بعض

التحويرات عمييا وباستخدام جياز الترحيل العوىدي  Vertical Electrophoresisالمجيز من قبل شركة
 Scie. - Plasالبريطانية.
اوآل  /تم تحضير أربع محاليل وكما يأتي
تحضير محمول ( : )1ذوب  48غم اكريالمايد و 1.2غم بز اكريالمايد تدريجيا في 100مل من الماء المقطر
وخزن في عبوة معتمة في الثالجة  4م.°

تحضير محمول ( : )2ذوب  2غم من  Citric acidو  9غم من  Trisالقاعدي و  260مايكروليتر من
 TEMEDتدريجيا في 100مل ماء مقطر وخزن في عبوة معتمة في الثالجة °4م.

تحضير محمول ( : )3ذوب  50ممغم من  APSفي  30مل من الماء المقطر وخزن في عبوة معتمة في
الثالجة °4م.
تحضير محمول ( )4المحمول المنظم :خمط  9غم من  Trisالقاعدي و  4غم من حامض البوريك وأكمل
الحجم الى  2500مل بالماء المقطر.
ثانيا  :تحضير محاليل هالم الفصل و هالم التركيز وكما يأتي
تحضير هالم الفصل :أخذ  3.5مل من محمول رقم ( )1و  2.75مل من كل من محمول رقم ( )2و محمول
رقم ( )3و  2مل من الماء المقطر اعاله .ويجب التسمسل في إضافة المحاليل ،والتأني في السكب لضمان
عدم تكون الفقاعات اليوائية ،حيث تتم البممرة الكاممة ليالم االنفصال بعد مرور 40 – 30
السكب  ،ومن ثم االستعداد لميالمة الثانية.

دقيقة بعد

تحضير هالم التركيز :خمط  0.75مل من كل من محمول رقم ( )1و محمول رقم ( )2و  4.5مل من
محمول رقم ( .)3ويجب سكب الخميط بسرعة ووضع المشط الخاص بوضع النماذج أعمى اليالم ,وعند التأكد
من البممرة الكاممة ليالم التركيز بعد مرور  40–20دقيقة رفع المشط وسحبت كمية السوائل الموجودة في
الحفر بواسطة محقنة صغيرة.
تحضير محمول الصبغة:
تتكون من  % 0.04من صبغة

 Coomassie brilliant blueالتي تحل في  %3.5من

.Perchloric acid
تحضير عينات الهيموكموبين لمترحيل الكهربائي:
 .1أخذ  0.5مل من كريات الدم الحمر ( )Erythrocytesو  0.4مل من كحول االيثانول ( )%40و0.2
مل من الكموروفورم ( )Chloroformوخمطت بصوره جيدة ثم وضعت في التبريد لمدة  30دقيقة وعمى
درجة o4م وبعد انتياء المده وضع الخميط في جياز الطرد المركزي وبسرعة  3000دوره/دقيقة ولمدة

 15دقيقة .أخذ الجزء العموي الذي يدل عمى الييموكموبين ووضع في أنبوبة اختبار الستعمالو في
الترحيل الكيربائي ).)Tucker et al., 1980
 .2أخذ  6مايكروليتر من الييموكموبين وأضيف لو  15مايكروليتر من صبغة البروموفينول الزرقاء كدليل
وخمطت بصورة جيدة .
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 .3وضع في كل حفره  4مايكروليتر من الخميط أعاله .

 .4أضيف إلى الحفر المحمول المنظم ببطئ شديد ثم وضع الحوض العموي وممئ بالمحمول المنظم وكذلك
الحوض السفمي.

 .5وضعت األقطاب في المكان المخصص ليا في الحوض وكذلك في مجيز القدرة حسب طريقة العمل
المعتمدة ووصمت بالتيار الكيربائي.
 .6ثبتت قوة التيار عند  60فولت لمدة  30دقيقة ثم رفعت قوتو إلى  200فولت لغاية وصول الشاىد
(الدليل) إلى نياية اليالم بعد مرور  3ساعات عندىا غمقت الدائرة الكيربائية و فتح الحوض لغرض

الوصول إلى اليالم.
تصبيغ الهالم

بعد رفع الجزء الداخمي الحاوي عمى اليالم فتحت القطع الزجاجية بحذر شديد ونزع اليالم ووضعو في

حوض زجاجي يحتوي عمى صبغة  Coomassie brilliant blueلمدة ساعة واحده.
إزالة الصبغة

أزيمت الصبغة من اليالم بغمره بمحمول مزيل الصبغة المكون من  % 7من حامض الخميك وغسل عدة مرات

بمحمول مزيل الصبغة لحين ظيور الحزم ،وترك إلى اليوم الثاني لغرض الفحص.

التحميل اإلحصائي
استخدم البرنامج اإلحصائي الخاص بوراثة العشائر  (Yeh et al., 1999) Popgeneلتقدير تكرار
الجينات والتراكيب الوراثية لبروتين الييموكموبين.

النتائج والمناقشة
ظير من فحوصات الترحيل الكيربائي وجود حزم واضحة من ىذا البروتين في دم الماعز المحمي االسود
وىذا يدل عمى تشكل البروتين وراثيا إلى أكثر من تركيب وراثي واحد حيث كان ىناك ثالثة تراكيب وراثية

( )AB ،BB ،AAمسؤول عنها اليلين ( Aو  )Bتتوارث حسب قانون مندل األول وىذا يتفق مع ما ذكره

( Tounon et al., 1989و يوسف وخير الدين  .) 1990,والشكل رقم ( )1يوضح تكرار االليالت حيث كان

تكرار االليل  Aىو االعمى ( ) 0.92بينما تكرار االليل  Bكان (.)0.08

ولقــد اســتخدمنا طريقــة عمــل محــورة وبالتــالي تمكنــا مــن الحصــول عمــى ىــذه النتــائج ،حيــث أن ىــذه النتــائج تؤكــد
حالــة التنــوع الــوراثي فــي المــاعز المحمــي االســود الســيما فــي محافظــة ميســان ،إذ وجــدنا ثالثــة أشــكال وراثيــة ليــذا
البــروتين وكمــا ىــو واضــح فــي الشــكل رقــم ( 2و )3وهذ ا النذذين يعذذد مذذن النينذذام المهمذذش يذذو تصذ ي

الماعز المحمي.
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التراكيب الوراثية
شكل ( )2يوضح تكرار التراكيب الوراثية لمهيموكموبين في دم الماعز المحمي االسود
لقد درس ىذا البروتين بشكل مفصل في كثير من البحوث وعمى حيوانات اخرى اذ عمل فرج ()2013

عمى االغنام و (2014) Pal and Mummedعمى االبقار اما فيما يتعمق بالماعز فقد عمل كل من
( Bindu and Raghavan, 2010و Osaiyuwu et al. 2013و Agaviezor et al., 2013و

 )Yakubu et al., 2014وىذه النتائج تتفق معيم من حيث المبدأ اذ اكدوا وجود ظاىرة التشكل الوراثي
لمييموكموبين وبالتالي كان ىناك اتفاق بين دراستنا والدراسات السابقة ,واتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة

حيث وجدوا نفس التراكيب الوراثية التي حصمنا عمييا وسيادة االليل ( )Aعمى االليل ( )Bوقد يعود السبب الى

ىجرة الماعز من مناطق نشأتيا الى المناطق االخرى ىي احدى االسباب التي ادت الى سيادة التركيب الوراثي
 AAفي الماعز وبالتالي أدت الى ظيور تركيب وراثي جديد وتغير في التركيب الوراثي السائد لممنطقة
(.)Agar et al., 1972
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بينما يبين الجدول رقم ( )1ان التركيب الوراثي  AAقد اظير تأقمم عالي اذ بمغ  0.89بينما انخفضت

قابمية التأقمم في التراكيب الوراثية النقي لالليل  .Bاذ بين  Dezaوجماعتو ( )2000ان السبب في تفوق االليل

 Aعمى االليل  Bيعود الى ان  Aيكون اكثر مقاومة لألمراض والظروف البيئية .وكذلك ىذا يدل عمى ان ىذه

الحيوانات لم تتعرض الى العوامل المؤثر بتغيير تكرار الجين (االنتخاب واليجرة والطفرة والصدفة) بشكل كبير

يعمل عمى تغيير تكرار الجين  ,ماعدا وجود بعض أثر لمطفرات ففي تكوين بعض التراكيب الوراثية منخفضة
التكرار.
حساس
متأقلم
التركيب الوراثي
0.11
0.89
AA
0.40
0.60
AB
0.50
0.50
BB
جدول ( )1عالقة التراكيب الىراثية للهيوىكلىبيي بقابلية التأقلن

الشكل ( )3يوضح التراكيب الوراثية لبروتين الهيموكموبين عمى هالم االكريآلمايد بتقنية الهجرة الكهربائية في
دم الماعز المحمي االسود
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