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 اسوري - جامعة دمشق - كلية الزراعة - قسم اإلنتاج الحيواني )مجترات(  -1

 اـسوري – امعة دمشقــج – ةــة الزراعــكلي – ةــة الحيويـالتقان -2
 

 

التناااا  بالمااااالجبال الاااا،بال اااا    ب: الدال    ةات الكلم    

الاااا  اا، بالني تلي تياااا بالمألاااا  بم بادةااااتا بالمت اااا   ب

(SNPs). 
 

 الموجــز
ب

ب   ي بف، بال ال، بالمالج بالحي اناتبباي   من

بيملته بلما بالمهمة  بالمحلية بمجاياببالج الية من

 م اصألاتبتمتنهبمنباإلنتاجب التنا  بتحتبالظ  فب

ب بالقا ية  ب بالايئية با امج بف، با تخ م ب ق  الت ايةبهما

بصألاتبباالته ين بلم  اات بتمانح بالةام، بالمالج مع

بالتأقلمب مقا مةبادم اض.

ب احةب بلن با ي اً بالحي ان بهما بماجا  بملك  غم

بالمالجب بم ا، بمن بت  ضه بلن بفضالً بال لم،  الاحث

بأ ىب بمما بالةام،  بالمالج بمع بلة ائ، بخلط ل ملية

 بمص  ب  اا،بحي ان،ب للىبالم ىبالط ي بإلىبضيا

بمحل،بمهمبلمبتتتةفبت بمجاياه.

ب) بتقانة بالاحثبا تخ ام بف،بهما ل  ا ةببSNPs)تم

التن  بال  اا،بلن بم م لاتبمنبالمالجبال ال،بالنق،ب

الم     بف،بمحطةباح ثبل ىبف،بمحافظةبال  ي اءب

بأ  هب بالتقانةبف،بتح ي   أةا تبالنتائجبإلىبن احبهمه

باالختالف ب  بالمالجببالتةااه بلينات باين ال  اا،

با ضبالم  ااتب بم اقع بتةف بلن بفضالً الم    ة 

بخ يطةب ب ضع با ء بف، بي ال  بالم  بادم  الهامة 

ب  اايةبلهمابالحي انبالج ال،.

 

 المقدمة
ب

ب    ي بال لي  بمناطق بف، بالمالج بهما باينتة 

بال .ب بت  بف، بمختلألة باأ ماء ب ي  ف ب لانان  اد  ن

بالمالج بأن بالم   ف بال  اقبب من باين بينتة  الم 

بالط ي ب بالة   بم  بالمالج بنم مج بإلى بينتم،  مص 

ب ف،ب باد    باادناض ل، بت تيا بف، بي مى ب  اد    

بفل طينب ب ف، باالال    بمص  ب ف، باال  اق،  ال  اق

بهماب بأن ب ي تق  بال ال،  باالمالج ب    يا المحتلة

بالنم مجبق بنةأبف،بغ ببآ يا ب  امابآ يابالصغ ى.
 

 ت الشكليةالصفا
ب

(بمنبالمالجب%92.3يةت بالمالجبال ال،بح ال،ب)

ب   ي بف، بمنباالم     ً بح ما بأصغ  باأنه بيتميج .

 م ب(70-73)المالجبالةام، بيص با تألا بادناىبإلىب

 باينمابيص با تألا بالمت بت م(30-35 بتجنبح ال،ب)

ب. م(ت60-70 م ب بيجنبح ال،)(85)إلىب

بال ا ب مقط ه نا،بم ت  بأ بال أسبمت  طبالح م

ب بقليالً  بم تقيم مح ب باأنف بان  ليةببيتميج  اآلمان

ب) باين ب)ب(25-32يت ا حبط لها بتالب11 ل ضها ( م 

ال ن ينبلهبلحيةبيصحاهابأحياناًبج ائ بلحميةبصغي   ب

ب بالخلفب اط   بإلى بمائلة بتت ن بق  ن بف،ب(27)له  م

بإلىب بمائلة ب غليظة بف،بالمت  بفه،بط يلة بأما اإلناث 

ب  بإلىبالخلف بط لها ب يص  بحلج ن، باةت  ادمام

ب م.(80)

بلميقب ب الص   ب ال ماتة  بالط   بمت  طة ال قاة

بإلىب بقليالً بمنح    بنهاية بم  بم ت   ب الظه   ا ع 

ب ي  ب باأظالف بتنته، بلضلية بق ية ب اد    الخلف 

بالتت ين.

باينماب ب أة ث  بخةن بط ي  بة   بال  م يغط،

 باد    بيت نبالة  بقصي ب نالمبللىبال  هب أ أل

بالايضاءب با ضبالاقع بمع باد    بفه  بال ائ  بالل ن أما
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أحياناًبللىبمق مةبال أسب بأ أل باد    بف،بحينبأنب

بالل نينبالان،ب بال ما  بقليل،بالت ا  .
 

 أهمية الماعز الجبلي
ب

بصيان ب تط يـإن بالمـة بمنبـ  به، بال  ااية  ا  

با  اتب بمن بدنها بال لمية بالمؤ  ات بمهام أ ل يات

ب االقتصا ي بالحي ية ب الاقافيـال  لة بهـة ب من مهبـة.

بالمحلي بالحي انية بالمالــالا  ات بيا ج بال ال،بــة ج

ال    بالم بيملكبق  اتب تألاءاتبلاليةبف،بتت ينهب

بالب بلح  بال ل   بال الية باالمناطق بال ل، بمن تمتنه

بحيثب بملك  بللى بالج الية بالحي انات بمن بأ  يناف ه

بهم بمن باال تألا   بتنظيفبيمتن بأ   بمن بالميج  ه

بمماب بإليها باآللة ب خ   بيص ب بالت، بال ل   اد اض،

بإلىب بإضافة بتاي  باةت  بالتتاليف بتخأليض بإلى يؤ  

بالت،ب بالماي اتبالم تخ مة ب تقلي بتمية باد ض  ت مي 

بما ب بال    با ض بإن ب  بهما ب اإلن ان  باالايئة تض 

بادم يتية بالمتح   بالمال-ال اليات بت تخ م جبتاليأل  نيا

ال ال،بف،ب ل،بالح اجب الحةائشبال اليةبممابيخألفب

بح بالحـمن باحتتاكبــ  ث بنتي ة بتنةب بالت،  ائق

الحةائشبالياا ةباا ضهابااإلضافةبللة ا  بالته اائيةب

بالت،بتنتجبلنبالنااتاتبالخض اء.

بالحليبب بمن بإنتا ه بتتاليف بانخألاض بفإن تملك

بأ ىب بالج الية بالحي انات بااقية بمقا نة لت ميتهب اللحم

بالحي اناتب بمن بال ال، بالمالج بي   بحيث بالألقي . اق  

ب ي ت م ب ب اللحم بللحليب بي اى بفه  بالغ ض انائية

بة  هبف،بصنالةبالخيام.
 

بأهمية البحث و مبرراته
ب

بتا    بال     بال ال، بالمالج محليةببحي انيةبإن

بالا  ات) بللميةببادحيائية(بتاقية بمتاا ة بإلى تحتاج

ب با تم ا  بلها ب التط  ت ف  با ضبب الاقاء بأن ال يما

بإلىب بأةا ت بال  اا، بالتح ين بلا امج باد لية النتائج

بامتالتهبإلمتانياتب  اايةبيمتنبأنبت تغ بلتط ي ه.

بتقن بتا ج بتأ ل ببحي  بي هنا بال جيئية بال  ااة ة

بغي ب باط يقة بالحي انات بهمه بالت  فبللى بف، ي اهم

بم اقعبتط ي بأهم بيتةفبلنبأح  بدنه ب ه بتقلي ية  ها

بال لم،ب بالاحث بط ق بتق م بفمع بال جيئ،. م   اها

بتقن بالم ت ىبي تط   بمن اتبالت ا ببانتقلتبال  ا ة

ب الأل ب الخل   بإلىب ي الةتل، ب التيمياحي   ي ل  ،

الم ت ىبال جيئ،بالم بي  سبالحمضبالن   باةت ب

ب ئي ،.

بتقنيةب با تخ ام بالاحث بهما بف، بتم بفق  بملك  للى

(SNPsببمنبأ  بتحل)ي بالتن  بال  اا،بف،بم تمعب

بالتن  ب بهما بمن ب اال تألا   بال     بال ال، المالج

بال  اا،ب بالتح ين با امج بف، بلليها بي تم  بلانة ل ضع

بال  اايةب بالما   باهمه باال تهتا  ب ل م بالحي ان لهما

ب حألظهابمنبالضيا .

بالم بيت تجب بمنبخال به فها بال  ا ة بهمه  ت اهم

(بSNPsماتبال  اايةب)للىباتتةافبال  ي بمنبال ال

بمنب با ضعبح  بجا ية ف،بالمالجبال ال،بف،ب   يا

بالحي انيةب بال  ااية بالا    بهمه ب تط ي  بصيانة أ  

بالمحلية.
 

 الدراسة المرجعية
 

 النكليوتيد المفرد ذو األشكال المتعددة

Single Nucleotide polymorphisms 
ب

بي مىب بما بمن بالنتلي تي ات بف، بال ا مة بهمه تنةأ

با تا ا ا بإلى بتؤ   بالت، بالم ض ية أح ببالطأل ات

بال ينـني تلي تي  ب ايـ)للبات بـى بالايامين بالماا :  Tب

ب.(Cمقاا بال يت جينب

بف،بال جء بالم ض ية بتظه بالطأل   المةأل ببف ن ما

بال ين بال  ااية)بمن بإت  نبالما   بي مى بالم  )

(EXONبفإنبملكبيؤ  بإلىبحالةبا يطةبمنبالخل ب)

)تغي بف،بحمضبأمين،ب اح ب أحياناًبالببطالت  يا،بفق

بالحمض( بنألس بياقى با  بتغي  بإلىبيح ث بيؤ   ب ال  

بحيثبف،بالنهايةب تغيي بف،بت ل  بادحماضبادمينية 

بتةأل بلنألسبادحماضبادمينية.اتباالايالتاقىب

به بال ا مـإن بال ـمه بف، ً بأيضا بتظه  بغي ـة بجء

بإنتب-بالمةأل  بت مى ب الت، بال  ااية بالما     نبمن

(Intron(ب بت  مة بلملية بف، بت تا   ب ه، )RNAب

بأ ب بأمينية بأحماض بإلى بتت  م بال بلملك ال    ( 

بللىب بمااة  بتأاي  بأ  بتملك بال ب االتال، ا  تينات 

ب.( Yahyaoui 2003)بالنم مجبالمظه  

بال ا مـا تخ م بال  اايـت بــات أ بب(SNPs)ة

بالمأل بالمت ـالنتلي تي ات بادةتــ    بـــ     Single)ا 

Nucleotide Polymorphisms)ةبــف،ب  ا اتبمختلألب
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ب(Vignal et al  2002)بنــ بايــة بفقـاتبمختلألــ لغاي

بال جيئيةب بال  ااية بال ا مات بأهمية بلن بله ب  ا ة ف،

ب(SNPs) ا تخ اماتهابف،بال  ااةبالحي انيةبلنبأهميةب

بتنم مجب  ي بمنبال ا مات ب اتت ببة ايةب ا  ة.

ب) بتحالي  بما  بSNPsأما ب ه  بالمالج بلن  )

ب مت    ب ب متن لة بتاي   بتانت بفق  بالحالية ال  ا ة

بفأل،بالم ا بال  اا،ب   ا  ةبالتن  بــالم االتبأيضاً 

 Moddoox et)ب الحألاظبللىبالمصا  بال  ااية.بأةا 

al 2007)بخ ائطبب ب ضع بت ا ب بمن بتاي اً بل  اً أن

بتحالي  بام ال   ً بحاليا بتتم بأ  بتمت بق  بللصألات

(SNPs)بأنهب بأ ضح بالتحالي  بهمه بللى ب اااللتما   

ب الما  ب بالصاغيات ب حألظ بل قاية بلالية ب   ة ي   

بال  اايةباينبادغنامب المالجب اداقا .

ب(SNPs)أنبتحالي بب(Pariset et al 2006) مت ب

بت ا يةب بف،ب  ا اتبالتن  بالحي  ب مهام بت تخ م ق 

باد ب اختاا  بادا   باقتألاء ب: بما  ب اختيا بأخ ى ا   

بالنم مجبال  اا،بالمنا ب.

  بــ بالمت ـ بإلىبالتأايــ ىبتةيــاتبأخـ ف،ب  ا 

ب(Lan et al 2008)باحثــ(.ب  سبالاSNPالمةب)ـلل 

(SNPبلم  ا ب)ــ( به م نبPRLة بلن بالم ؤ لة )

الا  التتينبالحظبتأاي بنتلي تي بمأل  ب  ي بللىبصألةب

بالتأاي بالمت   Lanب  بالااحثنم بالص ف.ب يؤت بهما

et al 2007))ف،ب  ا ةبتانبيصفبفيهابال جءبالنةطبب

ب) بلم  اة بالنةط بإنتاجبIGFBP3 غي  بلن بالم ؤ لة )

بحينب بصين، بمالج ب اللة بف، بادن  لين بيةاه م تب

ب) بأن    SNPبللىب بأيضاً بيؤا  بالم  اة بهمه بف، )

بت المةب بال المة بهمه بإل تخ ام ب لاه بمما بالم ل   ح م

بال ج بصألة بهمابلتح ين ب ف، بأيضاً. بال ال   بلن  ن

بالااح ب    بأيضاً ف،بب(Lan et al 2008) بثال ياق

بلل المــ  ا ت بال  اايــه بم  اــات بف، ةبــة

(بتأاي بهمهبالم  اةبللىبLALBAادلألاالتت ألا مينب)

ب صألةب بالحليب بما :)تمية باإلقتصا ية ا ضبالصألات

بادايضب بالتةمي  بمالج بف، ب ملك ب ال جن...( الط  

 Lan et)منغ ليا.بما بهمهبالتأاي اتبأت هابت بمنببف،

al 2008)  ب(Bai et al  2011).ب

ب) بلالمات ب     ب ال  بآخ  ب ياق (بSNPs ف،

ب) بمن بالنةط بال جء بمنبDNAف، بال  ي  بتح ي  بف، )

بالحي يةب بال مليات بمن بال  ي  بلن بالم ؤ لة الم  اات

بفالااحثب بم قعبب(Badaoui et al 2007)الهامة. ح  

بصألةبLPL)بن يال بمع بالم تاط بلياج( ب)ليا ا  تين )

محت ىبالحليببمنبال  مبف،بالمالجباإل اان، بتمابتمب

ب بلنSCD)ب ينتح ي  بالم ؤ   حمضببتخليقب(

بالا ضب بم قع بم  فة بخال  بمن بالمالج بلن  اللين ليك

ب(.SNPsمنبلالماتب)

بلالماتب) بيمتنبا تخ ام بتمؤة اتبSNPsتما )

بيؤت بملكبت بانتخاايةبلتح ينبال  ي بمنب الصألاتبتما

 Lan)ب((Lan et al 2007ب(Pariset et al 2006)بمن

et al 2008) 

بال الماتبالمتتةألةب بهمه بياقىبل   بتق م بما بت  مع

 Bai)بمنبالمالجبغي بتاٍفبإل  اءبتح يناتب م ية

et al 2011)ب بLan et al 2007))بتط  بب بمع لتن

بالم ا بيمتنبتنأليم تغطيةبباداحاثب ال  ا اتبف،بهما

بةاملةبللخ يطةبال  اايةبلن بالمالج.
 

 البحثوطرق مواد 
 

بمكان تنفيذ البحث -1

ب أ  يتب بالحي ان،  باإلنتاج بق م بف، بالاحث نألم

بال جيئـتحالي بالت صيف بمخاـ  بف، بالاي ل  يابـ،  

ب بالج الةبMolecular Biologyال جيئية بتلية ب-ف،

بالمأل   ب بالنتلي تي ات بتقنية ب طاقت ب مةق.  ام ة

ب بادةتا   Single Nucleotide)بSNPsالمت    

Polymorphisms)الت،بت تم بللىبتألال بب PCR.ب

 

 المادة الحيوانية المدروسة -2

بال ال،ب بالمالج ب م بمن بلينات بللى بالحص   تم

ب)محافظةب بل ى باح ث بمحطة بف، بالم     النق،

بالج اليةب بال لمية بالاح ث بلهيئة بالتااع ال  ي اء(

بأناايببم بتخا باا تخ ام ب تح  بمانع باله اء بمن خال 

(EDTA)باخت بتم بحيث ب)ا  بالمالجب13ا  بمن بلينة )

بال ال،بالخال،بمنبادم اضب باإلصاااتب باآلفات.

 

بDNAاستخالص الحمض النووي -3 

الن   بمنق صباد ت  ينببتمبا تخالصبالحمض

(DNA)بأناايبببحيثب بف، بالتام  بال م بلينات  م ت

ب) ب   ةEDTAتح   بف، ب خجنت بمنبب( بأق  ح ا  

)OCب(.بامب ضع4ب(ب1mlبمنبال مبالتام بف،بأنا ب ب)

ممبب0.32للخاليا)بم لق(بمنبمحل  بmlب1 تمبإضافةب)

ب ب10 ت  ج  بTris-HClمم  PH=7.6ب ب5   بMgCl2مم
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1%(100-xبRTriton ب بادنا ب  بإلى بم تج (( بط  

ب ببrpm)ب(4000ا  لة بهمهبب5لم   بألي ت بام  قائق.

بي باانية. بم   ب)الم حلة بملك با   بمنبµl 500ضاف )

بالا  تين) بهضم ب10محل   ببTris-HClمم  PH=8بب 

ب(بإلىبادنا ب.بEDTAممب10 ببNaClممب10

ببام بم تج  ب)ط   ب ا  هابrpmب4000ا  لة .)

(ب25µl(بمنبمحل  بهضمبالا  تين ب )µl 225نضيفب)

ب)kمنبمحل  بالا  تيناجب) )10 mg/mlبإلىبادنا بب )

بالا  ت بمن بالتخلص بأ   بنضعبمن بملك با   ينات.

(بف،بحمامبح ا   ب(C 65ادنا ببف،ب   ةبح ا  ب

ب با  ها ب التين. بلم   بادنا ب ب ضع بم تج ام بط  

ب(.rpm 10000(ب قيقةبا  لةب)(2لم  ب

بت  يبب ببDNAيتم بالتل،بب0.6اا تخ ام بالح م من

ب بلم   بادنا ب ب يت ك  الةبب24ااإليج ا  اان   

 قائقبب5لم  ببتج ط  بم بامب(-O20 Cا   ةبح ا  ب)

ب%70(بليضافبا  بملكبالتح  بrpm 10000ا  لةب)

ب بالحمضبالن    بلي فب يضافببDNAلغ    يت ك

بح ا  ب ب يحألظبا   ة بالمقط ب الم قم  بملكبالماء ا  

(O20 C-بحتىباال تخ ام.ب)ب

 ت ضعبا   ةببDNAالن   بليناتبالحمضبألظتح

ب(بحتىباإل تخ ام.-20ب(Cح ا  بأق بمن
ب

للحمض الريبي النووي ر الكمي والنوعي التقدي -4

(DNA) 

ب بالض ئ، بالطيف بمقياس ب هاج با تخ ام  UVيتم

Spectrophotometerبالـب بتمية بحمضبالن   لتق ي 

حمضبف،بال يناتب ي تم بما أبلملهبللىبقياسبتميةبالـ

ب بط يقبالن    بلن ب ملك بال ينات بف، الم     

بم  اتب باأط ا  بالانأل  ية بف ق بلألة ة امتصاصه

بالـب280)-(260 بنقا   بلتح ي  ً ب أيضا حمضبنان مت 

بالـالن    بمن بقليلة بتمية بحيثبتحم  بحمضبالن   .

ب بف، ب) اآلب ي الم تخلص بالمضافب%0.8ا  ج ب )

بمنبل مب ب التأت  بن ليتها بلتح ي  با  ماي  بإياي ي م إليها

 , 1.94)حيثبت ا حتبالنقا  باينبب.(1الشكل )تقط هاب

ب.(mg/ml 0.26 , 0.45.ب الت تيجباينب)(1.85

ب

ب
ب1 الشكل د ـلتحدي 0.8%بتركيز  جـاروزاآل جيـل.

بDNAنوعية الحمض النووي 

ب

تضخيم الحمض الريبي النووي منقوص  -5

 (DNAاألوكسجين )

(بDNAتمااتبلمليااةبحاا بالحمااضبال يااا،بالناا   ب)

 40)مبلل صا  بإلاىبالت تياجبـاءبالمقط ب الم قاـف،بالم

mg/ml)(باااامبأ ااا  بتضاااخيمب.DNAبا)(ب23ا اااتخ امب

تااامبا اااتخ امهابمااانبقاااا بب(SNPsاا ئاااة(بمااانباا ئااااتب)

(Cappuccio et al 2006)بحيثبتامبالحصا  بلليهااب 

 همهبالاا ئااتب منبالهيئةبال امةبللطاقةبالم يةبال   ية.

ب.(1بالجدول رقم )م ضحةب

ب ب باالن اة بلعملية التضخيم باستخدام تقنيةأما

(SNP- PCR)بال اب بادنا ب بيح   بتان بللىبفق  ح 

(27 µlبمتضمن)بـ  8.5( ب )Master Mix)بµl 12.5ة:

µl(ب ب  بم قم  بمقط  بماء )2 µlبالنصفب بمحل   بمن )

(بمنبمحل  بالنصفبµl 2اد  بللاا ئبالم تخ م ب ب)

ب بالت تيج ب)م  بالم تخ م بللاا ئ ميت  م ل بب10الاان،

ب) ب  بمنهما(  بال يا،بµl 2لتٍ  بالحمض بمحل   بمن )

ب بDNAالن    بالت تيجب ب أ  يتب(ng/µl 40)بم  .

 ا  ب) هاجبـلمليةبالتضخيمبضمنب هاجبالتضخيمبالح

Techne TC-512   1جدول  ا  بـةبحـ(بللماًبأنب .

 SNPsالرموز والتسلسل النيكليوتيدي لبادئات 

بالمستخدمة

ب
رمز 

 لبادئةا
 5التسلسل النكليوتيدي 

1-2 
GCCTTCTGGATGTTACCGAC/ 
TCCTTTCTGTCACTCTGGGC 

3-4 
AAAGAAGAAGGGATCGCAGG/ 
ATCAGAAGTGCTGCTGCTCCA 

5-6 
TCCGAGCTCCAATAATCTTC/ 
TCCTTGACACGTAAGCATGG 
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7-8 
TTCTAAAAGTCTCAGAGGCAG/ 
GGGTTGATAGCCTTGTATGT 

9-10 
GGGAAAATACCCTGCAGAAG/ 
AAATGGAATGGCATTGTTCTA 

11-12 
GGTATCCTAGTTATGGACTCAAT/ 
GTTGAAGTAACTTGGGCTGTGT 

13-14 
TCTCACGGTTCTACTGCTGCC/ 
ACTGGCCATGAACCACTTGG 

21-22 
GGGGCTTCTGGACAGATACTT/ 
CGCTGCACAGTGAAACTCTC 

25-26 
CTGAACCCGGTAACGAAG/ 
CTCTGGGAATCTTCTCTGT 

27-28 
ACTCCGCTTCGTGTGTCAGC/ 
TACTCCCATTTGCCTCAATC 

29-30 
TATGCCCAGGTAAGCGACAT/ 
ATTGAGTACGAGGCCCTGTG 

31-32 
CTTCCTGTTTAATCAACAAATCT/ 

AACCTTGGGCATGTAGAAGT 

33-34 
CACCTCATCTGAGGAGAAGAA/ 
CCAGCCACTATCTGAGTACTT 

35-36 
TCACATTGTCAGTGCAAATAGAG/ 

TTTGGGGCAGCAAAGACGT 

37-38 
GTCTGCTACAGGCAGCTC/ 

CGGTGTAGTTAGGGTTGCACT 

39-40 
ACTCTTGTGGGGTGACCTGT/ 
CCTCCCTGGTTCCTGAAAGT 

41-42 
CGTTCCTGCAGACCATCT/ 

CCTCAATCTCGGTGATATTCC 

43-44 
AGCTGTATAGCGGCACGAAT/ 
CCTGCCTGAAATTTTGGTTC 

45-46 
CCCTCCCTTTACTGTCATCC/ 
ATCAAGCCCAAAATCTCTCC 

47-48 
TGTGGCCATGTGGAGTGACGT/ 
CTGGGCTTGTTCCACTGACTG 

49-50 
ATGATCTCAGCACCTACCTTG/ 
ATAAGAGGCCTGCTCATGGCA 

51-52 
TTCAAGGGTTGCTGTTCTCA/ 

CAGCACCTGAAGGCTAGAGAG 

53-54 
AGTATCTTTTCTTGCATTTGTTTCC/ 

CACAGGGGTTTCTGGTTGG 

ب    ب بت  بف، ب   ة باتخأليضبنصف بح  ت االلتحام

(Touch down.)ب

ب) بمن بالتضخيم ب ت ب    بب40تتألفبلملية )    

بمؤلألةبمنباالثبم اح :
 

بف،بب: Denaturationمرحلة التفكيك الحراري  يتم

ب بالم حلة بهمه بالحمضبالن    ب ل لت، بDNAانألصا 

بت  يض با اب با ضهما بح ا  ب DNA لن ل   ة

(ب ي ببأالبتق بالح ا  بلنبهمابالح ب94بOCم تأل ةب)

بالألص باالةت ب باتتما بلملية دنبملكبيؤ  بإلىبل م

ب) بح ا   ب   ة بللى باالتألتيك بم  ب94بOCادما  )

 االاينباانية.
 

 ابالتحامبالاا ئة يتمبفيهب:  Annealingمرحلة االلتحام

(Primer) بالحمضب بللىب ل لة بلها بالمتم  بال جء مع

بتا اًب DNA الن    بالح ا   باخألضب   ة بملك  يتم

ب.لط  بالاا ئةب ت تياهابمنباد سباآلج تية
ب

تص ب   ةبالح ا  بب:  Extensionمرحلة االستطالة

 Taq(بحيثبيا أبأنجيمب) OC72ف،بهمهبالم حلةبإلىب)

Polymeraseبات ت ب ا    ب( بال  ي   بال ال   يب

 dCTP , dATP النيتلي تي اتباالايةبالأل  ألاتبالمختلألة

,dTTP ,dGTPبب بلم   بيت ك ب   ةبب5ام بلن   قائق

ب.(بإلنهاءب ميعبالتألالالت OC72ح ا  ب)
ب

 Electrophoresisالكهربائي  تفريدال -6

ب بتضخيم بلملية بن اح بتح ي  بمنببDNAتم الناتج

ب ب بSNPsاا ئات بالاا تخ ام الته اائ،ببتأل ي هاج

ب بيتمبب(Tris Borate EDTA)ب(1X)بTBE محل   _

الم بيتت نبمنبليت بمنبب(10X)بTBEتحضي بمحل  ب

بإليه ً بالمقط مضافا  Acidب55g+بTrisب108gبالماء

Borique9.3+بgبEDTAامبيخألفبهمابالمحل  بلة  بب

ب.(1X)بTBEأماا بللحص  بللىبمحل  بب

ب بالن    بالحمض بينألص  بلنببDNAحيث الناتج

ب باا ئات باا تخ ام بخال بSNPsالتضخيم ب ي ب ملك

(ب بالت،بتتميجباق   بتاي  بللىبالألص ب%4ا  جب)اد 

بالميج ب بهمه بأن بحيث بم اماتها  بصغ  با اب بملك  

ب ب جيئات بفص  بمن بلنببDNAتمتنها بتختلف الت،

بل ب يضاف ب اح   بانيتلي تي  صاغةببل ي ا ضها

ب با  ماي  ب)ماتبالت بETBrاإلياي ي م (بmg/ml 50تيج

ب. ي باال ا  جمنبب(ml 100)لت بب(µl 7) امق ا ب

بالتما اًب بالتضخيم بن اتج بفص  بيتم بفإنه بملك  للى

للىبال جنبال جيئ،بإمبت ح بالقطعبالتاي  بااطءبأتا ب

بDNAمنبالقطعبالصغي  بامبيتمبتةفبالحمضبالن   ب

ب بصاغة بليظه بETBr اا تخ ام با  ماي  اإلاي ي م

ب بالهالمةببDNAالحمضبالن    بللى بحجم بةت  للى

( ب الا بمنبUVلن بالت  يضبلألة ةبف قبالانأل  يةب)

 DNAإضافةب لمب جيئ،بي ا بلنبالط  بال جيئ،ب)

ladderب.ال ي (بإلىب
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ببSNPsنتائج التحليل الجزيئي لتقنية 

ب) با تخ ام بتقنيةبب23تم بف، بالاا ئات( بمن ج ج

SNPsبب بلينة بلة  ب)DNAلاالاة بمنهاب20. بج ج )

 (52,51) (54,53)لطتبنتائجبتضخيمب ه،بادج اجبأ

(50,49) (48,47) (46,45) (42,41) (40,39) (38,37) 

(36,35) (34,33) (32,31) (30,29) (26,25) (14,13) 

 بف،بحينبأنب(2,1) (4,3) (6,5) (8,7) (10,9) (12,11)

االاةبأج اجبمنبالاا ئاتبلمبت ِطبأ بنتائجبتضخيمب ه،ب

بالنتائجب(44,43) (28,27) (22,21) بتلخيص ب يمتن .

باالحاالتبالتاليةب

لمبت ِطبالاا ئاتبالتاليةبأ بنتائجبتضخيمببالحالة األولى:

 االتال،بغياببالم اقعبالم ؤ لةبلنبب(PCR)ةبيف،بتقن

بالاا ئاتب ب همه بالم    ة. بال ينات بف، بالم  اات همه

به،:

 (22,21)بم    ب باا ئ باإلت  نب ه  ب2بللى

ا  تينبب بتةأل بهمهبالم  اةب.HLA-DRBلم  اةب

DRBبالاان،بب بالنمط بمن بالن ي ، بالت افق لم ق ات

(MHC class II DRB)بإن الت ياتببأنتي يناتب.

ب بالاان، بالنمط باإلن انية ب(HLA- class II)الايض

بالمنال بال هاج بم تج بف، ،باتحضي بـتل بب   

بف،ب بخل ية بخا ج با  تينات بمن بالمةتقة الااتي ات

بالمق م بالخاليا بللم تض   Antigen Presentingة

Cellب(APC)بب باللمألا ية بالخاليا ب الخاليابBما   

بالاال ة.ب

 (28,27)بلم  اةب2للىباإلت  نب ه باا ئبم    ب

GDF9 بالمح  ببتةأل بالت،ب بالنم  بلام  ا  تين

ب بت9 قم بإنبل ام بالنم بهمه منبقا بخالياببخلق.

ب  ظيألةب بنم  بف، بمااة   ب تؤا  المايضبال  مية

بال بالايضية بالا  تينب(Oocyte)خلية ب لهما .

(GDF9)بفب بتصنــ    بال  ياـ، اتبــع

(Folliculogenesis)بتط  بب بف، ب    بيل ب حيث

ف،بالمايضب لهب   بب(Primary)ال  يااتبالا ئيةب

ب(Granulasa cells)ح  بف،بنم بالخاليابالحايايةب

بالق اايةب  بااإلضافةبل   هب(Theca cells) الخاليا

 بلمابلهب(Oocyte)يجب نضجبالخليةبالايضيةبف،بتما

ب.(fertility)   بملح ظبف،بالخص اةب

 (44,43)بلم  اةب2للىباإلت  نب ه باا ئبم    ب

MTNR1A بالميالت نينببتةأل بالت،ب ا  تين

(Melatonin)ًباتنظيمبال    بب الم بيل بب   اًبهاما

ب يأل جب بالن م  بلل  مب باةت بخاصبتنظيم الي مية

 ةت بأ ا ،بليالً.ف،بال  مبا

 

ا ضبالاا ئاتبتضخيمبف،ببألطتبن اتجبالحالة الثانية:

بيتقن بتب(PCR)ة (ب%4)ب ي باال ا  جبللىبأل ي هاا  

بللىب بملك بي   ب  بال ينات  ب ميع بلن  بمتماالة نتائج

بالم  ااتبف،ب ميعب بلنبهمه بالم ؤ لة بالم اقع     

بال ينات.ب همهبالاا ئاتبه،:

 (32,31)بم    ب باا ئ ب(flanking 5)بلىلب ه 

بم  اةب IL2بلم  اة ا  تينبببةأل تب ه،

Interleukin-2بتنظيمبب بف، بف االً بتأاي اً بيملك الم 

باطاي تها بالقاتلة بالخاليا بفيها باما بالخل ية بالمنالة

(Natural killer)بللخالياب بال امة بالتائية ب الخاليا  

االألي   اتببصااةالت،بتتمتنبمنبت مي بالخاليابالم

بالخاليا بيحبأ  باإلنت ل تين بهما بإن بألجال  طانية.

انق امب بتتاا بالخاليابالمناليةبال ااقةبلن بالخالياب

 .(2الشكل رقم )باله ف.

         

 
1   2   3     4   5     6    7   8    9  10   11 12   13   M 

بب

( على جيل 32,31نتيجة ترحيل البادئ )ب.2الشكل

 االجاروز

 (50,49)بم  ب باا ئ ببللىب   ه  ب2اإلنت  ن

با  تينب ــتةألب،ــالتبPRNP_2بةــلم  ا

Prionprotein. 

 (2,1)بم    ب باا ئ باإلت  نب ه  بم  اةلب3للى

ACVR2B بالم  اة ب بهمه بالمأل  ببتةأل  الا  تين

 Activin  receptor) )بB2)المنةط(بللم تقا بنمطب

IIB(ب بالمأل لة بالا  تينات بهمه .Activinsبه،ب )

ب الت بللنم  بإلىبل ام  بت    بالت تيب بمان ية مايج

ب ه،ب بللتح    ب)المغمية( بالمنمية بال  ام  لائلة

 ت م بللىبم تقاالتبا  تينيةبلا بالغةاء.
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 (6,5)بب بم     باا ئ م  اةبلب3UTRtبللى ه 

MEG3ب بتةأل   ببالت، بالم ببCallipygeا  تين

بيتحتمبانم بال ضالتب ن ليةباللحم.ا   هب

 (10,9)بب بم     باا ئ ب ه  م  اةبلب5UTRللى

CSN1S1_2ب بتةأل   با  تينبالت، ب ب -بب

casein.ب

 (14,13)بالاا ئبب م  اةبلب2للىباإلنت  ني   بهما

CTSKا  تينببتةأل ب ه،بم  اةببCathepsinKب

بالم بيتحتمبات  يضبا  تينبال ظام.

 (26,25)بب بم     باا ئ باإلنت  ن ه  ب15للى

بل بتةأل ب FN1م  اة ببالت، بFibronectinا  تين

تينبي اطباينبالخالياب بادن  ةب ه بهامب ه با  

بلتط  باد نة.

 (52,51)بالاا ئبب م  اةبلب3للىباإلت  ني   بهما

TLR4بم  اـ هب بــ،   تينبببببببببببببببببببــاب ــتةألة

Toll-like receptor 4بيتاعبب بفط    ب فا  نظام

ب بالم تقاالت بمن بف،بPRRsلم م لة بي تخ م  

بال جيئية بادنماط لأل ااببالم ضيةببالت  فبللى

بماي اتب بلن  بفقط بتت ف  بالت، بالتةتيالت ) ه،

 الم ض(بإماًبه،بضمنبنظامبالمنالة.

 

بللىببالحالة الثالثة: بتغي  بالاا ئات با ض أظه ت

ب) ب اح  بنيتلي تي  بمح   بSNPsم ت ى بلينات بف، )

يةي بإلىب    بتن  ب  اا،ب اخ بالمالجبال ال،بب هما

بحم بأ  بإضافة بإلى بي    بق  بق،بالم  بتا ي  بأ  ف

بت الئ ب بالتن   بهما با تغال  ب يمتن النتلي تي ات

بالصألاتب بلن بالم ؤ لة بال  ااية بللم اقع انتخااية

بالخاصةباها.ب همهبالم اقعبه،

م  ااااةبلب3اإلت ااا ن هااا بااااا ئبم  ااا  بب(46,45)

GDF8 ااا  تينببالتاا،بتةااأل بMyostatinهاا بااا  تينبب 

 بيتةااات بفااا،ب  ااامباإلن اااانبأ بالحيااا انبيحااا بمااانبنمااا

ال ضااالت بلااملكبفااإنبلاا مبنةاااطبهاامابالااا  تينب اا فب

يؤ  بإلىبنم بلضالتبغيا بمحا    ب أظها تبنتي اةب

الت حياا بأنبالم قااعبالخاااصباهاامهبالم  اااةبمت ا اا بفاا،ب

الش  كل ب( ب غائااببفاا،بااااق،بال ينااات11(ب)10ال يناااتب)

ب.(3رقم )

ب

 
  M    1     2     3    4    5     6     7     8    9    10  11  12  13 

 

عل   ى جي   ل (46,45) . نتيج   ة تفري   د الب   ادئ 3الش   كل

 األجاروز

 

 (4,3)بالاا ئبللىبب م  اةببـلب14اإلنت  ني   بهما

CAST بم  اب ا  تينبب ــتةألبةــ ه،

Calpastatinباللحمبب بط ا   بللى بيؤا  الم 

بنتي ب أظه ت با ت اغته  بأنب  صألات بالت حي  ة

بف، بمت ا   بالم  اة بالخاصباهمه ال يناتببالم قع

ب( ب غائببف،بااق،بال ينات.8(ب)4(ب)1)

 (8,7)بب بم     باا ئ باإلت  ن ه  م  اةبلب9للى

CSN1S1_1 بتةأل ب  بcasein-با  تينبالت،

بالخاصباهمهب بالم قع بأن بالت حي  بنتي ة  أظه ت

ب) بف،بال ينة بمت ا   ب غائببف،ب13الم  اة بفقط  )

 ااق،بال ينات.

 (12,11)بالاا ئبب م  اةبلب4ت  نللىباإلي   بهما

CSN3 بتةأل ب  ه بب(K-Casein)با  تينبالت،

بالتاجين ب بلائلة بمن بالحليب بف، بم     ا  تين

بال ائلةب تةت  ببهمه با  تيناتبب%80ح ال، من

بلالنحال ب بقاا  بت مع باةت  بتت ن بالت، المالج 

ب جيئات بالانيةبب(K-Casein)با اب بتاات الت،

نتي ةببالم ااةبلهمهبال ائلةبمنبالا  تينات ب أظه ت

بمت ا  ب بالم  اة بالخاصباهمه بالم قع بأن الت حي 

 ( ب غائببف،بااق،بال ينات.11(ب)9ف،بال يناتب)

 (30,29)بب بم     باا ئ باإلت  ن ه  ب10للى

م تقا به م نبالنم  ببالت،بتةأل ب (GHR)م  اةبل

 ه بم تقا بلا بالغةاءبله م نبالنم بحيثبيؤ  ب

بإةا  بتأل ي  بإلى باه بالنم  به م ن ب اخ با تااط  

ب ال  ي ب بإلىبالنم . بيق   خل يةب بلا بالخليةبمما

بيؤ  ب بالم  اة بهمه بف، بطأل   ب     بأن مت ه

بالتح سب باج ا  بت  ف بالت، بال  ن لمتالجمة

ب تت بالنم  بالقجامةببميجله م ن بأ  بالقامة اقص 
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ب بالت(Dwarfism)المتنا اة بنتي ة ب أظه ت أل ي ب 

بمت بالته ا، بالم  اة بالخاصباهمه بالم قع ا  بأن

(ب11(ب)9(ب)8(ب)7(ب)5(ب)4(ب)2(ب)1ف،بال يناتب)

 ( ب غائببف،بااق،بال ينات.13)

 (34,33)بالاا ئبب م  اةبلب2للىباإلنت  ني   بهما

IL2_2 بتةأل ب ببالت، بب Interleukin-2ا  تين

بالخاصباهمهب بالم قع بأن بالت حي  بنتي ة  أظه ت

(ب5(ب)4(ب)3(ب)2(ب)1الم  اةبمت ا  بف،بال يناتب)

ب)6) ب)9( ب)11( ب)12( بااق،ب13( بف، ب غائب  )

 ال ينات.

 (40,39)بب بم     باا ئ باإلت  ن ه  ب7بللى

بβ-lactoglobulinبا  تينبالت،بتةأل ب LGBم  اةل

بالحليب ب بف، بالم      بالا  تينات بأهم  ه 

بالخاصباهمهب بالم قع بأن بالت حي  بنتي ة  أظه ت

(ب9(ب)8(ب)7(ب)6(ب)5الم  اةبمت ا  بف،بال يناتب)

 ( ب غائببف،بااق،بال ينات.11(ب)10)

 (42,41)بب بف، بالاا ئ بهما م  اةبلب3اإلنت  ني   

LIPE بتةأل ب ببالت، بأنجيمبب Lipaseا  تين  ه 

ب  مب بف، بالمختجن بال هن ب     بال ه ن لهضم

الحي انبتحتبالتص فبلن بالحا ةبإليه ب أظه تب

بالت بالم  اةببأل ي نتي ة باهمه بالخاص بالم قع أن

بال ين بف،ب ميع ب)مت ا   ب غائببف،بال ينة (ب5ات 

 فقط.

 (48,47)بب بم     باا ئ باإلت  ن ه  ب3بللى

بل بتةأل ب PRNP_1م  اة ا  تيناتبالا ي نببالت،

Prionproteinباةتٍ ب بتت ا   با  تينات ب ه،  

بال صايةب)ال صا نات( ب خاصبللىب طحبالخاليا

حيثبأنب   بهمهبالا  تيناتباالحالةبالطاي يةبغي ب

بال بالتةت  ب لتن به بم   ف بالا  تين بلهما ةام

بالاق ب ب ن ن بلم ض بال ئي ، المت ن

بأنب بالت حي  بنتي ة ب أظه ت )ت  تجفيل  ات ب( 

بال يناتب بف، بمت ا   بالم  اة بالخاصباهمه الم قع

 ( ب غائببف،بااق،بال ينات.7(ب)4(ب)3)

 (54,53)بCapra hircus  microsatelliteه،بب 

بال ب  ا ة بف، ب ت تخ م بال  ااية بالم اقع تن  ب لي 

بالم قعب بأن بالت حي  بنتي ة ب أظه ت ال  اا، 

(ب6(ب)5الخاصباهمهبالم  اةبمت ا  بف،بال يناتب)

ب)10()7) ب)11( ب)12( بااق،ب13( بف، ب غائب  )

 ال ينات.

بللىببالحالة الرابعة: بتغي  بالاا ئات با ض أح ات

ب) ب اح  بنيتلي تي  بمنبSNPsم ت ى بملك ب ت لى  )

تنبأنبي   ب يمب(بف،بل  بليناتSNPsخال بغيابب)

بإلى بإح ىبملك بإلىببةأل اتب     بأ ت بالت، الت قف

بأ ىبإلىبلمليةبالت  مةبإحااط بف،با ضبال يناتبمما

بإلىببغياب بنةي  بمايل، ب ف، بال  ااية بالم اقع ا ض

بال جءب بف، بم اق ها بل حظت بالت، بالم  اات ا ض

 اآلخ بمنبال ينات:

 (36,35)بالاا ئبب م  اةبلب2للىباإلت  ني   بهما

IL-4 بتةأل ب ببالت،  ه بب Interleukin-4ا  تين

بالت،ب بالخل ية( بالتينات بم م لة ب)من  ايت تين

ب بالليمألا ية بالخاليا بإلىببTتح ضبتمايج الم ال  

ب بم ال   ببTخاليا بالاان، بالنمط ب همهب(Th2)من  

ب باإلنت ل تين بمن بالمجي  بتأل ج ً بالحقا  ب4الخاليا

بالت بنتي ة باهمهببأل ي  أظه ت بالخاص بالم قع أن

ب)الم بال ينتين بغائببف، ب)2  اة ب    ب7( بنتي ة )

 .(4الشكل رقم ) إةا  بت قف

 

 
   1   2     3   4    5   6    7   8    9  10  11 12  13   M  

 
على جيل (36,35) . نتيجة تفريد البادئ 4 الشكل

 األجاروز.

 

 (30,29)م  اةبلب10للىباإلت  ن ه باا ئبي   بب

(GHR) بالمةأل ب به ل  ب ه بم تقا  بالنم   م ن

بيؤ  ب بحيث بالنم  بله م ن بالغةاء بلا  م تقا 

ب اخ ب بإةا   بتأل ي  بإلى باه بالنم  به م ن ا تااط

ب ال  ي ب بالنم . بإلى بيق   بمما بالخلية ب لا  خل ية

بيؤ  ب بالم  اة بهمه بف، بطأل   ب     بأن مت ه

بالتح سب باج ا  بت  ف بالت، بال  ن لمتالجمة

ب بأ  بالقامة باقص  ب تتظاه  بالنم  القجامةبله م ن

ب بالت حي ب(Dwarfism)المتنا اة بنتي ة ب أظه ت  
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بال ينةب بغائببف، بالم  اة بالخاصباهمه بالم قع أن

ب(بنتي ةب    بإةا  بت قف.3)

  (38,37)م  اةبلب8اإلنت  ني   بهمابالاا ئبللىبب

ITGB1 بتةأل ب ببالت،  ه ببIntegrin B1ا  تين

ب ه ب بالخاليا با  تين بف، بيت ا   با  تين،  ج ء

بل بما بيتاع بالخاليا بأغةية بلا  بالناقلة لا  تينات

النق بالم  هبلخاليابال مبالايضاءباات اهبااللتهااات ب

بالخاصباهمهب بالم قع بأن بالت حي  بنتي ة  أظه ت

ب) بال ينات بف، بغائب ب)7الم  اة ب)9( ب)10( (ب11(

 (بنتي ةب    بإةا  بت قف.12)

 (46,45)بب باا ئبي    م  اةبلب3للىباإلت  ن ه 

GDF8 ا  تينبلبأل  المةبMyostatinه با  تينبب 

بمنبنم ب بالحي انبيح  بأ  باإلن ان يتةت بف،ب  م

ال ضالت بلملكبفإنبل مبنةاطبهمابالا  تينب  فب

ب أظه تب بمح     بغي  بلضالت بنم  بإلى يؤ  

بالت بالم  اةببأل ي نتي ة باهمه بالخاص بالم قع أن

(ب9(ب)6(ب)5(ب)4(ب)3(ب)2(ب)1غائببف،بال يناتب)

 ةا  بت قف.نتي ةب    بإ
 

 االستنتاجات والتوصيات
ب

بال  ا ة بالتقنيبأت تبهمه ب ال  ااةببةف الية الحي ية

ب) بال  اايةSNP-PCRال جيئية بالتحالي  ب  ا ة بف، ب(

نتائجببتةا أبحيثاينبأف ا بالمالجبال ال،بال     ب

ب     بإلى بال  ا ة باينببهمه ب  اا، ب اختالف تةااه

بال ال،بال    .ب المالجبال يناتبالم    ةبمنببأف ا 

 امابيل،:بى صيبملكللىباناًءب

ب تط ي بب-1 بلصيانة بالحي ية بالتقانة بط ائق التما 

بإل بال ال، بالطـالمالج ب انب بالتقلي يـى ةبـ ائق

بالحي انبب ىـخاد بهما ب تط ي  بصيانة بلملية ف،

 .الج ال،بالهام

 ضعبه يةب  اايةبا ءبالتما بنتائجبهمهبال  ا ةبلب-2

ب ال،بف،ب   ية.أ ليةبللمالجبال

بال  اايةبب-3 بالق ال  بف، باالختالفات با تخ ام يمتن

ب.ت الئ بانتخاايةبللصألاتبالم تاطةباها

بلب-4 بالتقانات بهمه بما  با تخ ام بف، بتافةبلالت  ع ى

بالحي ناتبالج الية.

ب
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