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 الخالصة :

(  Milk Analysisتهدف دراستنا الحالية الى تحليل مكونات الحليب االساسية باستعمال جهاز تحليل مركبات الحليب ) 

للعينات  (DGAT1)و الذي اخصر بالرمز  )(Diglyceride acyltransferaseوالكشف عن االشكال الجينية لجين 

المدروسة ، حيث ان هذا الجين يعتبر واحد من الجينات المسؤولة عن كمية الدهن في الحليب. سحبت عينات الدم 

مع  (Friesian crossbred cows)بقرة فريزيان المهجنة 40باالضافة الى عينات الحليب لنفس العينه الواحدة وبواقع 

, ان الشكل الجيني للجين المدروس تم  2017الى ايار  2016ن  تشرين االول السالالت المحليه لمحافظة بابل وللفتره مابي

. تم تحليل عينات الحليب لكل بقره في مختبر الصحة العامة / كلية الطب البيطري/  RFLP-PCRتحديده باستخدام تقنية 

توصلت الدارسة الحالية الى  من عينات دم االبقار المذكورة سابقا". DNAجامعة القاسم الخضراء, وايضا" تم استخالص 

مرتبطا" مع العينات  KKحيث كان الشكل الجيني  KK,KA&AAوهي  DGAT1وجود ثالثة اشكال من تغايرات ال 

 مع اقلها.  AAالحاوية على اكبر نسبة دهن في حليبها في حين كان الشكل الجيني 

 . DNA ،DGAT1  ,RFLP-PCRالكلمات المفتاحية : الفريزيان المهجن , 

"Genetic Effect for Responsible gene on Fat percentage in Milk of 

Friesian Crossbred with Local Breed in Babylon City" 

Mohammed Hasan Dakheel 

Abstract:  

The aim of present study  is to analyze the milk component by using milk analysis to 

discover the genotype of DGAT1 gene for the samples, this gene is one of genes are 

responsible for fat percentage in milk. The blood samples and milk samples were collected 

from same samples. 40 samples from Frisian crossbred cattle with local Babylonian cattle 

breeds were used in the present study, between October 2016 to May 2017 by using RFLP-

PCR. The milk samples were analyzed for each sample at Public health lab/ college of 

Veterinary Medicine/ Al-Qasim Green University. DNA samples were extracted from blood. 

The results indicated the precense of three genotypes of DGAT1 gene, namely KK, KA and 

AA. KK genotype were present with all samples have high percentage of fat in their milk 

while AA genotype were present with less percentage of fat in their milk.   
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 :  Introductionالمقدمة 

يعتبر القطاع الزراعي بشقيه االنتاج الحيواني  والنباتي  

قطاعا حيويا مهما النه يدخل في قوت الشعوب، حيث 

اصبح اليوم مدى تطور البلدان يقاس على اساس تطور 

القطاع الزراعي والصناعي الن االقتصاد الزراعي في 

" من العائد اغلب الدول المتقدمة يعتبر ركنا" مهما

القومي كما في امريكا واستراليا ونيوزلندا التي لها شهرة 

عالمية في القطاع الزراعي، اما في العراق، فقد كان 

العراق على مر العصور بلدا" زراعيا" يحضى بأرض 

خصبه ووفره في مياه  االنهار اضافة الى تنوع حيواناته 

 المزرعية التي كانت تربيتها هي جزء من ثقافات

سكانها، لكن في وقتنا الحالي  تأثر هذا القطاع الحيوي 

بعوامل عدة منها كثرة الحروب وقلة اهتمام الجانب 

الحكومي فيه، لذا وجب علينا االعتناء بهذا الجانب من 

خالل اجراء االبحاث واعداد برامج التحسين الحديثه 

للسالالت المحلية لزيادة عائديتها االنتاجية لتصبح اكثر 

ا للمربي وبهذا نصل الى مستويات قريبه من ربح

 االكتفاء الذاتي دعما منا القتصادنا القومي العراقي. 

تعد االبقار عنصرا" اساسيا"ْ من عناصر الثروة 

الحيوانية كما وتعد محافظة بابل من المحافظات التي 

تشتهر بتربية الحيوانات المزرعية كاالبقار والجاموس 

الدهن بالحليب من الصفات واالغنام. تعتبر نسبة 

االنتاجية المهمه في مجال االنتاج الحيواني , والتي يهتم 

بها العديد من الدارسين في هذا المجال
(8)

. في دراستنا 

الحالية تم اختيار احد الجينات المسؤولة عن كمية الدهن 

 Diacylglycerol)  (DGAT1)بالحليب هو

acyltransferase)   كما اوضحه
(9)

، وعالقته 

باالشكال الجينية المتكونه ومدى تاثيرها على الصفات 

االنتاجية والنوعية المهمة في الحليب والتي تم مشاهدتها 

ايضا من قبل العديد من الدارسين منهم
(2)

. ان الهدف من 

و التي  RFLP-PCRاستخدام تقنية  الدراسة الحالية هي

مجال  تعد من التقنيات السهلة و سريعة التطبيق في

االنتاج الحيواني
(4)

، و ذلك للكشف عن التغايرات الجينية 

في ابقار الفريزيان المهجن لمحافظة  DGAT1لجين ال 

 بابل. 

 :  Material and Methodمواد وطرق العمل 

بقره لساللة الفريزيان المهجن مع  40اخذت العينات من 

السالالت المحلية من مناطق مختلفة من محافظة بابل 

بقرة من ساللة الفريزيان المهجن من   25كانت  حيث

عينات  10منطقة الرارنجية في جنوب محافظة بابل و 

عينات من الحقل الحيواني في  5من قضاء المحاويل و 

كلية الطب البيطري جامعة القاسم الخضراء. جمعت 

جميع العينات من الحيوانات المذكورة سابقا" والعائدة 

تت ارقام لهذه الحيوانات من اجل الى مربين محليين، وثب

معرفة انتاجها من الحليب خالل فترة الدراسة والتي 

و  2017الى ايار  2016استمرت من تشرين االول 

كانت جميع العينات المدروسة في فترة انتاج الحليب . تم 

من عينات الدم المسحوب من الوريد   DNAعزل ال 

 EDTAابيب الوداجي لكل بقرة بعد ان تم وضعه في ان

الحاوية على مادة مانعة للتخثر وايصالها للمختبر 

درجة  20بواسطة وضعها بحافظه درجة حرارتها 

المذكور باستخدام طريقة  DNAمئوية، وتم تحليل 

sambrok method 
(6)
 . 

(  DGAT1  (التنبأ للتباين الوراثي، تم باستخدام الجين 

-RFLPهي   PCRو باستخدام احدى  تقنيات ال  

PCR (Restriction Fragment Length 

Polymorphism - Polymerase Chin  

Reactionتبعا ل )
(8)

وكان الوزن الجزيئي للبرايمر  

 PCR،  تم تضخيمه  بواسطة  pb 100)المستخدم )

 للبرايمر المستخدم في هذه التجربة.
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Forword : 5:GTA,CCT,GCA,AGA,CGC,TAC,CG-3  Reverse 5: 

ACG,ATC,TTG,GGC,ACA,CAT,GCG-3. 

(من خليط  28µlعلى اساس ) PCRتم تشكيل ال 

( من  2µl( و ) DNA( من ) 1µlالحاوي على )

( من الماء المقطر، تم 17µlالبرايمر المستخدم و )

 Bioالمجهز من شركة و   Master Mixوضعه في ال 

neer   :30]الكورية و المتكون مما يلي mM KCl, 

10 mM Tris–HCl (pH 9.0), 250 μM of 

each dNTP , 1.5 mM MgCl2, 1 U Top 

DNA polymerase]  و تم تشغيل جهاز ،Thermal 

Cycling   : وحسب البرنامج الخاص به والذي يتضمن

واخيرا"  m, االستطال الدنتره االولية , الدنتره, االرتباط

دقائق  5درجة مئوية لمدة  95االمتداد النهائي وكمايلي : 

درجة 51 ثانية يتبعها  30درجة مئوية لمدة  95يتبعها 

ثانية  30درجه لمدة  72دقيقه ومن ثم  40ولمدة 

دقائق . بعد الحصول على  3درجة لمدة  73واخيرا" 

على  PCRمن مكونات ال 6µlتم ترحيل  PCRنتائج 

 TBEوالذي تم تشكيله مع  %1.8)هالم االكاروز )

Buffer  و باستخدام صبغة بروميد االثيديوم و ذلك

منها الى الهالم قبل الترحيل  5µlباضافة ما يقارب 

يتوجب اخذ  RFLPالكهربائي . و الجل اجراء تحليل 

7µl  منDNA  2المستخلص، ونضيف لهµl  من

, assay bufferن م 2.5µlانزيمات القطع, ثم نضيف 

درجة مئوية لمدة ساعة, بعدها نرحل  37نحضن عند 

العينات على هالم االكاروز من اجل الحصول على 

 نتائج التجربة. 

تم تحليل التكرار الجيني و تكرار التراكيب الوراثية 

لالشكال الوراثية المتكونه بعد استخدام العينات بالتجربه 

لك لمعرفة تاثير وبتطبيق قاعدة هاردي واينبرج وذ

الجين المنتخب على انتاج الحليب والصفات التكاثرية 

للحيوانات المستخدمة في التجربة وباستخدام البرنامج 

 ,SAS statistical analysis  systemاالحصائي 

Version 9.2,2008) حيث استخدم النموذج ،)

 الرياضي التالي لتقدير القيم التربويه لصفة انتاج الحليب:

yij=µ+Gi+Aj+eij 

 حيث ان :

yij هي القيم التربويه للصفات المشاهده: 

µ المتوسط العام للسكان للعشيرة : 

Giهي الثاثير المحدود للجين في االشكال الوراثية الظاهره : 

Aj التأثير العشوائي للحيوانات : 

:eij  الخطا العشوائي 

 :  Results and Dissectionالنتائج والمناقشه 

عينه من االبقار   40وجدت ثالث اشكال جينية لل

المحلية المهجنه بساللة الفريزيان, وحسب ما موضح في 

(.  اغلب هذه  1و  2( و الشكل ) 1الجدول رقم )

الحيوانات الحظنا بانها تنتمي الى الشكل الجيني المتماثل 

AA  و ذلك باستخدام تقنيةRFLP-PCR  لوحظ ايضا .

حيث  Aبان اعلى نسبة تكرار جيني كانت مع الجين 

 K, في حين ان نسبة التكرار الجيني للجين  0.60بلغت 

وهذا يتطابق مع ماذكره 0.40بلغت 
((5

ض و لكنه يتناق 

مع ماتوصل اليه
(3)

عندما كانت دراستهم عن ابقار  

الفريزيان في الهند، حيث وجدوا بان التكرار الجيني 

 A( في حين ان التكرار الجيني للجين 0.59) Kللجين 
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(. اليجاد االنحرافات من خالل قاعدة هاري 0.41بلغ )

واينبرج تم استخدام مربع كاي لالشكال الجينية لجين 

DGAT1 المستخدمة في دراستنا الحالية، حيث  للساللة

انها ترتبط مع الشكل الجيني لعينات الحيوانات وبالتالي 

تساعد باالنتخاب المباشر لتلك الحيوانات ذات المواقع 

الجينيه الحاوية على نسبة عالية من الدهن في تركيب 

الحليب. ال توجد فروق معنوية من خالل تطبيق قاعدة 

ع الجينية المذكورة وبمستوى هاردي واينبرج للمواق

 . (P>0.05)معنوية 

(: التكرار الجيني والتراكيب الوراثية لساللة 1جدول )

 الفريزيان المهجن.

Table (1): Gene Frequency and Genotype of Friesian Crossbred.  

H.W.E.  Genotype frequency   Allele 

Frequency  

NO. 

  

Breed 

P value X
2

 KK AK  AA  K     A   

0.499 0.346 0.225 0.350 0.425 0.40 0.60 40    Friesia

n  

 KKو   AKوAAلوحظ وجود ثالثة اشكال جينية هي 

في ساللة الفريزيان المهجن بالسالالت المحلية في 

محافظة بابل و هذا يشابه ماوجده 
(3) 

كشف وجود حيث 

عندما درسوا   DGAT1 ثالثة اشكال جينية لجين ال

 ,KKعلى ساللة الفريزيان وكانت االشكال الجينية هي 

KAو AA  فالشكل الجيني لساللة الفريزيان المهجن ،

KK  لوحظ تواجده مرتبط مع العينة الذي يمتاز بكون

،  0.206 ±4.09متوسط كمية الدهن في حليبها حوالي 

ماتوصل اليه و هذا يشابه 
(3)

عندما ذكر بان الشكل  

هو الشكل االعلى انتاجية واالفضل  KKالجيني 

بالمقارنة مع بقية االشكال الجينية االخرى. اما الشكل 

لنفس الساللة فمتوسط كمية الدهن في  AKالجيني 

 AA، واخيرا" الشكل الجيني 0.139 ±3.68عيناته بلغ 

 ±3.30لي بلغ متوسط كمية الدهن في عيناته حوا

، اما نسبة البروتين فكانت أعالها مع الشكل 0.414

، و أدناها مع 0.18± 2.72حيث بلغت  AAالجيني 

. 0.051±2.36وقد بلغت مع االخير حوالي  KKالشكل 

و  0.086±4.14و تراوحت نسب الالكتوز ما بين 

لالشكال الجينية السابقة الذكر، وكما  3.84±0.117

 . 2موضح في الجدول 

 : االشكال الجينية و مكونات الحليب الخاصة بكل شكل جيني.2)جدول )

Table (2): Genotypes and Milk Composition for Per Genotype.  

Breeds Genotypes Fat% Protein% Lactose% 

Frisian KK 4.09± 0.206 2.36± 0.051 3.74± 0.120 

AK 3.68± 0.139 2.57± 0.251 4.14± 0.086 

AA 3.30± 0.414 2.72± 0.180 3.84± 0.117 

يمثل عينات  KKمما سبق نستنتج بان الشكل الجيني 

الحليب والتي تحوي على نسبة عالية من الدهن في 

والذي يمثل اقل  AAعيناتها بالمقارنة مع الشكل الجيني 

نسبة دهن، و هذا يشابه ما توصل اليه الباحث
(7)

عندما  

كانت تتضمن دراستهم انواع االشكال الجينية و تأثيرها 

، حيث على نسبة الدهن في ابقار الفريزيان في سلوفاكيا

              

         

 

 

 

     

 

1175bp  

→ 

825bp 

→ 
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هو االعلى من حيث نسبة  KKوجدوا بان الشكل الجيني 

الدهن في العينات المستخدمة، وايضا يتطابق مع ما 

ذكره
(5)

هو االعلى  KKحيث وجدوا بأن الشكل الجيني  

 AAفي نسبة الدهن بالحليب بالمقارنة مع الشكل الجيني 

حينما درسوا على الماشية السلوفاكية، ولكنه يتناقض مع 

رهماذك
(1)

هو  AAعندما ذكروا بان الشكل الجيني  

( في KKاالعلى مقارنة" مع الشكل الجيني االخر )

 دراستهم على الدهن الموجود في حليب االبقار.  

M AK AK AK AK AK AK AK AK AA AK      M AK AK AA AK AK KK  AK AK KK AK 

      

            

 

 

 

 

 

 

 

   RFLP-PCR: يوضح االشكال الجينية لعشرين عينة دم باستخدام البرايمر المذكور و تقنية (2 ,1)الشكل 
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