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 التشكل الوراثي للجينات المسؤولة عن البوتاسيوم والصوديوم والكلوتاثيون
 في دم الماعز المحلي االسود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الخالصة  
عينة دم من الماعز المحلي االسود. كان الهدف من الدراسة تحديد التشكل الوراثي  54شملت هذه الدراسة جمع 

 Flame حدد مستوى الصوديوم والبوتاسيوم بواسطة جهاز(. GSH) والكلوتاثيون( eNa) والصوديوم (eK)للبوتاسيوم 

photometer . تم قياس الكلوتاثيون بواسطة جهازSpectrophotometer تم حساب تكرار التراكيب الوراثية .

واالليالت للبوتاسيوم والصوديوم والكلوتاثيون للماعز المحلي االسود وتم مقارنته مع سالالت الماعز التي درست من 

% 89و LK% 11 قبل باحثين اخرين. أشارت نتائجنا بأن تكرار التراكيب الوراثية لبوتاسيوم كريات الدم الحمر كان

HK  20بينما كان %LNa 80و %HNa تم حساب تكرار االليالت للكلوتاثيون .للصوديوم HGSH وhGSH ذات 

 .% على التوالي18و% 82مع تركيز الكلوتاثيون اذ كانت العالقة 

 الماعز المحلي االسود. الكلوتاثيون، الصوديوم، البوتاسيوم، الوراثي،: التشكل الكلمات المفتاحية
 

  المقدمة:

اجريت هذه الدراسة للبحث عن تعدد االشكال الوراثية في الماعز المحلي االسود العراقي. اذ اجريت 
العديد من الدراسات حول التشكل الوراثي للدم لغرض تحديد التنوع البايولوجي بين الماشية في الكثير من 

 ; Gonzales et al., 1984 ; Tunon et al., 1987 ; Soysal et al.,2003) البلدان ولفترات طويلة

Gurcan et al.,2010)  لذلك كان هناك حاجه للمقارنة بين السالالت المحلية العراقية مع السالالت
يعتبر الدم ومكوناته من الصفات . واالجنبية من حيث التشكل الوراثي للبوتاسيوم والصوديوم والكلوتاثيون

الحيوية الضرورية التي تساعد في دراسة المحتوى الوراثي للسالالت فدراسة معايير الدم يساعد على 
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التشخيص المرضي كما انه يعكس التطور الوراثي الخاص بالساللة او العشيرة لعالقة بعض عوامل الدم 
 .Olayemi et al و Ajuwape et al. 2000)معينة  بكفاءة او قدرة السالالت للعيش ضمن ظروف بيئية

2007). 

(. Evans and Phillipson, 1957درس التشكل الوراثي للبوتاسيوم في الماعز ألول مرة من قبل )   
( هو محتواها من RBCوضحت عدة دراسات فسلجية ان قاعدة االختالف في كرية الدم الحمراء )أكذلك 

الدم الحمر يتغير اعتمادا  اتكمية البوتاسيوم في كري األحيانوفي بعض  (،Na( والصوديوم )Kالبوتاسيوم )
  .والعمر على الهيماتوكريت وكمية كريات الدم الحمر

وهو ببتيد ثالثي يتكون من الكلوتامك  الكلوتاثيون،تحتوي كريات الدم الحمر على كميات كبيره من      
ي البروتين تقوم بحماية ــــــ)الكبريت( ف SHو ان مجموعة ــه GSHف ـــوالسيستين والكاليسين. من وظائ

حيث ان الجين  .(Lu, 2008و Castillo et al., 2001االكسدة )االنزيمات والهرمونات والهيموكلوبين من 
 ؤثر على هذا الجين مجموعة منـــــوي (hGSHو HGSH)هما  ون من أليلينــــون يتكـــــن الكلوتاثيــالمسؤول ع

 (Atroshi et al., 1981)كذلك ذكر  .(Atroshi and Osterberg, 1979ة )ـة والبيئيـــل الوراثيــــــالعوام
 والبوتاسيوم ونــــن الباحثين بأن للكلوتاثيـــدد مـــد عـــوج. بينما hGSHهو سائد على االليل  HGSHبان االليل 

والتكاثرية والحالة الصحية ومقاومة هذه الحيوانات للظروف البيئية  بيرة بالصفات االنتاجيةة كــــعالق
-Castillo et al., 2001 ;  Balicka) اهمية كبيرة في برامج التحسين الوراثي لهم مما يجعل واالمراض

Ramicz et al., 2006 ; Gurcan et al., 2011 و Purevdorj et al., 2014  ) 

 

 المواد وطرائق العمل:  
 الحيوانات المستخدمة 

عينه من  18اذ تم الحصول على  ميسان،من محافظة  عينه من الماعز المحلي االسود 54 جمعت    

 Jugularنماذج الدم من الوريد الوداجي  تسحباذ سنه.  2-1عينه من االناث وبعمر  36الذكور و

vein  مل  10سعة  ةاستعملت محقن ةمل لكل عين 5للحيوانات وبواقع عينتين من كل حيوان وبمقدار

العينة األولى في وفرغت  %،70بالكحول االثيلي  تمنطقة السحب وعقم تلكل حيوان بعد أن نظف

تركيز البوتاسيوم والصوديوم وذلك للقيام بقياس  )الهيبارين(أنبوبة اختبار تحتوي على مانع التخثر

عينة الدم الثانية في أنبوبة اختبار ووضعت  في الدم الكامل. حجم كريات الدم المرصوصةوالكلوتاثيون و 
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معده لهذا الغرض وذلك للسماح للدم بالتخثر وتسهيل عملية فصل  )الهيبارين( خالية من مانع التخثر

 باستعمالساعة في الثالجة ثم أجراء عملية الفصل  24مصل الدم بعد ترك األنابيب بصورة مائلة لمدة 

وذلك لقياس تركيز البوتاسيوم والصوديوم في  دقيقة 15د لمدة /د 3000جهاز الطرد المركزي وبسرعة 

 . مصل الدم

  الدم الحمر اتفي كريوالكلوتاثيون قياس البوتاسيوم والصوديوم 

بواسطة  200:1في البالزما والدم الكامل بعد تخفيف الدم بنسبة  والصوديوم تم قياس البوتاسيوم    

البوتاسيوم والصوديوم قدر تركيز ثم  ومنEvans, 1954) ) كما اوردها Flame photometer جهاز

 . (Gonzales et al., 1984) التي اوردها تانالمعادل في خاليا كريات الدم الحمر حسب

                                            (PCV /100)]) / pK – wb+ [(K p= K eK 

 ان  حيث

eK  :تركيز البوتاسيوم في كرية الدم الحمر 

pK  :تركيز البوتاسيوم في البالزما  

wbK  :تركيز البوتاسيوم في الدم الكامل 

PCV:  المضغوطةحجم كريات الدم  

 

 ) / (PCV /100)]pNa – wb+ [(Na p= Na eNa 
  حيث ان

eNa: تركيز الصوديوم في كرية الدم الحمر 

pNa: تركيز الصوديوم في البالزما 

wbNa: تركيز الصوديوم في الدم الكامل 
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PCV:  المضغوطةحجم كريات الدم 

 وبطول  Spectrophotometerقياس الطيف الضوئيجهاز بواسطة  في الدمن كلوتاثيو مستوى ال قدر

ثم طبقت ، االلمانيةHuman  من شركة ( المجهزkit) هخاص عدة تحليلوبواسطة  nm 412)) موجي

 ,Burtis and Ashwood)التي ذكرها في كريات الدم الحمر  GSH)تراكيز ) المعادلة التالية لتقدير

1994) 
GSH= [ Observed GSH value / (PCV*10-2)] 

 

 التحليل اإلحصائي 
لتقدير تكرار  Popgene (Yeh et al., 1999)استخدم البرنامج اإلحصائي الخاص بوراثة العشائر     

 .للبوتاسيوم والصوديوم والكلوتاثيونوالتراكيب الوراثية  االليالت
 

  :المناقشةو النتائج
ة عن البوتاسيوم والصوديوم ــــات المسؤولـــــي للجينــل وراثـــود تشكـــج وجــن خالل النتائــظ مــنالح   

 Evans andو Evans, 1954)ق لما ذكره ـــمطاب ( وهذا3و1الشكل)والكلوتاثيون كما مبين في 

Phillipson, 1957 الذين بين بأن االغنام والماعز تصنف كحيوانات عالية ومنخفضة البوتاسيوم )
( بان الماعز قسم الى مجموعتين اعتمادا على تركيز 1رقم ) الشكلبين ي . حيثيونوالصوديوم والكلوتاث

( حيث بلغ LNa)( والصوديوم LKفي كريات الدم الحمر وهي منخفضة البوتاسيوم ) والصوديوم البوتاسيوم
والصوديوم ( HK( على التوالي وحيوانات عالية البوتاسيوم )0.20و  0.11)  الوراثية هماتراكيبتكرار 

(HNa( وبتكرار )على التوالي وهذا اتفق مع 0.80و  0.89 )(Al-Samarrae and Younis, 2011) 

يكون مسيطرا على  LKوان االليـــــل  hKو LK هماان البوتاسيوم ينتقـــل وراثيــــا ويوجـــــد أليلين ببينوا  الذي
النقي الذي يعطي التركيب  hK hKلذلك هنــــاك ثالثـــــــة تراكيـــــب وراثيـة لهذا النــــــوع وهـــي  HKاالليل 

 LKالنقي الذي يعطـــــــــي التركيـــب  LK LKوالخليط  hK LK)بوتاسيوم عالــــــــــي التركيز( و  HKالوراثــــــــي 
ت النتائج متفقه كذلك كان. هو اما نقي او خليط LKيب الوراثي ) بوتاسيوم منخفض التركيز( لذلك فأن الترك

 (.Gurcan et al., 2011و Cobanoglu et al., 2011و Aydin et al., 2008مع بعض الدراسات )

فعالة ( فيها Na-K pumpتكون مضخة الصوديوم والبوتاسيوم ) HKن الحيوانات ذات التركيب الوراثي إذ ا
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تكون مضخة الصوديوم والبوتاسيوم فيها  LKالوراثـي ب ــات ذات التركيــبينما الحيوان ATPوالتي تحتاج الى 
في المناطق الباردة  LKوعلى هـــذا األساس يســـود التركيــــب الوراثي  ATPشبة فعالـــة والتي التحتــاج الى 

 (. Shahrbabak et al., 2006فـــــي المناطق الحارة ) HKو

 
 يوضح تكرار التراكيب الوراثية للبوتاسيوم والصوديوم في دم الماعز المحلي االسود (1شكل )

 

التركيــــب الوراثــــــي حيث تكون في ي وحدة غشاء الخلية باختالف ـــع الضخ فـــدد مواقـــذلك تختلف عـــك    

 .((LK Dunham and Blostein,1997اكثــــر من التركيب الوراثي  HKالتركيب الوراثي 

على التوالي على  0.80و 0.89( وبتكرار hNa) لـــ( واالليhKل )ــــسيادة االلي( 2م )ـــل رقــيوضح الشك   

تنتشر في المناطق الباردة منخفضة  LNaو LKوالسبب في ذلك ان االليالت  .(LNa( و)LK) االليالت

ي المناطق الحارة الجافة وعالية الملوحة كون هذه االليالت تتأثر ف hNaو hK تنتشر االليالتالملوحة بينما 

 .(Shahrbabak et al., 2007بالظروف البيئية والمنطقة الجغرافية الموجودة فيها هذه الحيوانات )
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   للبوتاسيوم والصوديوم في دم الماعز المحلي االسود( يوضح تكرار االليالت 2شكل )

ي ـــن الكلوتاثيون فـن المسؤول عـــة واالليالت للجيـــب الوراثيــرار التراكيـــ( تك4 و 3ل )ــذلك يبين الشكــك     

بلغ  High GSHي االسود حيث وجد ان تكرار التركيب الوراثي للحيوانات عالية الكلوتاثيون ــز المحلــــالماع

اما بالنسبة  Low GSH (0.32)بينما بلغ تكرار التركيب الوراثي للحيوانات منخفضة الكلوتاثيون  (0.68)

( وهذا 0.18) hGSHتكرار االليل بينما بلغ تكرار  HGSH (0.82)لتكرار االليالت كان تكرار االليل 

قســــم الى الكلوتاثيون في سالالت الماعز يان ( الذي ذكر (Ekmekci and Mert, 2009  متفق مع

 mg/100 ml  55اقل من GSHمجموعتين حسب تركيزه في كريات الدم الحمر. الماعز التي تكون قيمة 

( اما الحيوانات hGSHفــــي كريات الــدم الحمر تسمى حيوانــــات منخفضة الكلوتاثيــــون ويرمـــز لهــــا بالرمز )

كذلك وجد ان هناك  (.HGSHعالية مستوى الكلوتاثيون )التي تحتوي اعلى مــــن هذه القيمة فأنها تصنف 

 Tucker andوهذا اتفق مع ما ذكره )ارتباط بين تركيز البوتاسيوم ونوع الكلوتاثيون في كريات الدم الحمر 

Kilgour,1973( الذي حصل على مستوى منخفض للبوتاسيوم )Ke والكلوتاثيون في اغنام )Landrace 

 Cobanoglu et al., 2011 ; Aydin)جنا ضمن المدى الذي توصل اليه كل من الفنلندية كذلك ان نتائ

et al., 2008.) 
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 األسوديوضح تكرار التراكيب الوراثية للكلوتاثيون في دم الماعز المحلي  (3شكل )
 

 

 
 للكلوتاثيون في دم الماعز المحلي االسود( يوضح تكرار االليالت 4شكل )
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ABSTRACT  

    This study included a collection of blood samples from 54 Black local goats. 

The aim was to investigate genetic polymorphism of erythrocyte potassium (Ke), 

sodium (Nae) and glutathione (GSH) types. The potassium and sodium were 

determined by Flame photometer. The level of glutathione in erythrocytes was 

determined by spectrophotometer. The phenotypic and alleles frequencies were 

calculated for potassium, sodium and glutathione types of Black local goats and 

compared with some of the goat breeds studied so far by other authors. Our results 

indicated that the phenotypic frequencies were 11% for LK and 89% for HK 

erythrocyte potassium types as well as LNa 20% and 80% for HNa erythrocyte 

sodium types. The allele gene frequencies of GSHH and GSHh related with the 

glutathione concentration were calculated as 82% and 18%, respectively. 
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