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Abstract 
This study was carried out for the studying CYP19 gene polymorphism and its effect in 

concentrations of estrogen and progesterone in local ectopic ewes. Blood samples were collected from 

ewes in the fields of Husseiniya on the Najaf / Karbala road. In terms of the field side, estrogen 

concentrations The highest concentration of progesterone (0.5893 ng / ml) and the lowest concentration 

(ng / ml0.1302) was the isolation of the genetic bundle For the third CYP19 genome of 140 bp and the 

determination of the structures Genotype). The genotype of the CYP19 gene in the sample of local ewes 

was 6.25%, 31.25%, and 62.50% for the TT, TC and CC sequences in the sequence. Concentration 

measurement results Estrogen had a significant effect on the level of P (0.05) in the genotype TT and TC 

(15,5745,15,4617) respectively, compared with the CC model (14.2362), while there was no significant 

difference between the TT and TC models. Progesterone significantly exceeded the P00.05 probability 

level in the Ur model (0.47770) on the genotype TT and CC (0.3288,0.2469). The progesterone 

concentration of the TT genotype decreased significantly compared with TC and CC. The study found 

that the genetic makeup of the gene CYP19 on the genetic structures of TT and CCW and the 

polymorphism of CYP19 gene in Exon3 had a significant effect on estrogens and progesterone 

concentrations. Individuals carrying the genetic makeup of the gene CYP19 were superior to the TT and 

CC structures in estrogen and progesterone concentrations. 

Keywords: Gene CYP19 , local Awassi ewes ٬ hormonal estrogen and progesterone. 
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لتناسلية يف بعض اهلرمونات ا يف Cyp19تعدد االشكال الوراثي جلني  تأثريدراسة 
 العواسي احمللي النعاج

 كاظم رزاق ناصر عبد                        مكي خلف حسين                            مهند جواد
 جامعة الفرات االوسط التقنية –كلية التقنية المسيب  –قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 الخالصة
ومعرفة تا يرها على تراكيز  CYP19لجين   polymorphismالدراسةةةةةةةةةةةة لعرد دراسةةةةةةةةةةةة تعدد اال ةةةةةةةةةةةكا  الورا ية  ههذ يتجر أ

سةةةينية جمعت عينات الدم من النعاج العواسةةةية في حقو  العتاة الح ٬المحلية  ةهرموني االسةةةتروجين والجروجيسةةةتيرون في النعاج العواسةةةي
حيث ٬ ن تراكيز هرمون االسةةةةةةتروجين وهرمون الجروجسةةةةةةتيرو تم قياس  الواقعة على طريق نجف /كربالء وهذا فيما يخص الجانب الحقلي،

( وكةةةان اعلى تركيز في هرمون 9.3885pg/ml( واقةةةر تركيز pg/ml16.3349سةةةةةةةةةةةةةةجةةةر اعلى تركيز في هرمون االسةةةةةةةةةةةةةةتروجين  
 CYP19لالكسةةةةةةةةةةون ال الث التااعة للجين ( تم عز  الحزمة الجينيةng/ml0.1302( واقر تركيز   0.5893ng/mlالجروجيسةةةةةةةةةةتيرون 

وجين و االستر  كيزاتر جوعالقتها ( لها تاعا الختالف تسلسر النيوكليوتيدات (Genotypeوتحديد التراكيب الورا ية  bp 140الاالغ حجمها
 6.25في عينة النعاج العواسةةةةةةةةةية المحلية  CYP19كانت نسةةةةةةةةةب توزيب التراكيب الورا ية لجين  في عينات الدراسةةةةةةةةةةالجروجيسةةةةةةةةةتيرون 

 ا  معنوي ا  تفوقتركيز االسةةةةتروجين  واظهرت نتائج قياس، تاابعلى الت CCوTCو   TTلكر من التراكيب الورا ية  62.50و 31.25و 
   CCمقارنة االطراز الورا يعلى التوالي  (TC  15,5745,15,4617و  TT في الطراز الورا ي(  P≤0.05 على مسةةةةةةتوا احتمالية 

تفوقا  تركيز الجروجيسةةةةةةةةةةتيرون  .أوضةةةةةةةةةةحت نتائج قياسTCوTT(في حين لم يكن هنالك فرق معنوي جين   الطرازين الورا يين 14.2362
 CCو  TT(عةةلةةى الةةطةةرازيةةن الةةورا ةةيةةيةةن TC  .47770فةةي الةةطةةراز الةةورا ةةي  P≤0.05مةةعةةنةةويةةةةةةةا  عةةلةةى مسةةةةةةةةةةةةةةةتةةوا احةةتةةمةةةةةةةالةةيةةةةةةةة 

 .CCو  TCمقةةارنةةة اةةالطراز الورا ي انخفةةاظةةا معنويةةا  TTجينمةةا انخفد تركيز الجروجيسةةةةةةةةةةةةةةتيرون للطراز الورا ي (0.3288,0.2469 
لتعدد اال ةةةةةةةكا  الورا ي وان CCوTTعلى التركيجين الورا يين  CYP19لجينTCتوصةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةة الحالية الى  ةةةةةةةيو  التركيب الورا ي 

Polymorphism  لجينCYP19  فيExon3  تفوقت االفراد الحاملة ذ إعلى تراكيز االسةةةةةةةةةةةةتروجيين والجروجيسةةةةةةةةةةةةتيرون    ا  معنوي ا  تا ير
 في تراكيز هرموني االستروجين والجروجيستيرون. CCو TTعلى التراكيب الورا ية  CYP19لجين  TCللتركيب الورا ي 

 
 هرموني االستروجين والجروجيستيرون. ٬النعاج العواسي المحلي  CYP19٬جين  :دالةالكلمات ال

 المقدمة -1

تعد االغنام احد اهم مصادر ال روة الحيوانية في العراق وت كر جزءا كجيرا من الدخر القومي الزراعي، و 
( حيث تنتج اللحم والصوف والحليب، 8   من اغنام العراق58.2من اهم انواعها االغنام العواسي والتي ت كر 

وهي الساللة الرئيسة في جلدان ال رق االوسط ، ولها قاجلية عالية على تحمر الظروف الجيئية القاسية، وتختلف 
تربى وتعيش على الزراعة والمراعي ٬( (10صفاتها االنتاجية والتناسلية تاعا للجيئة والمنطقة التي تعيش فيها 

يعتمد ( (11نتاجيتها وخصوبتها منخفضة مما يستوجب استخدام الطرائق العلمية والتقنية الحدي ة الطجيعية، لذا فان ا
االنتخاب التقليدي على الصفات ال كلية  لسالالت الحيوانات الزراعية ومنها االغنام ، تم في القرن الماضي تجني 

ة لعمليات التحسين وأدا ذلك إلى اإلنتخاب النظرية الكمية لتحسين عمليات االنتخاب وتوقب االستجااات  الورا ي
من الصفات الورا ية ذات األهمية اإلقتصادية في قطعان األغنام واألاقار والخنازير والدواجن واكت اف  ةالعداد ك ير 

 Immuneمجاميب الدم في حيوانات المزرعة ومن  م تركزت األاحاث العلمية نحو موضو  المناعة الجينية  
Geneticsتنو  الجيني  (، والGene Diversity جين الحيوانات، ويعد اإلنتخاب على أساس التركياة الجينية )

(. ان الصفات الكمية تأتي في مقدمة الصفات 12أداة مهمة في عملية التحسين الورا ي للحيوانات المزرعية   
فإن التعجير الفوري لتلك  ت،ذات األهمية اإلقتصادية واما أن هذه الصفات تتحكم جها ع رات الى مئات الجينا
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الى  ةالحاج ت، وأكت اف أسلوب التوريث، لذا جرز المنفردة اه مستحير في تحديد الجينات  الجينات يجعر األمر
( في 1  (DNA Markers) تطجيق مؤ رات أخرا للك ف عن تلك الصفات ومن هذه أستخدام واسمات الدنا

السنوات القليلة الماضية، اخذ علم الجيولوجيا الجزيئية االتطور احيث  كلت اعد نواحيه  ورة في مجا  التطجيقات  
يجاد تقانات  حدي ة في هذا المجا ، فإن احد أهم هذه التطجيقات هي تقانة التفاعر المتسلسر ألنزيم  العملية وا 

( والذي يمكن استخدامه  لدراسة أي جزء من الحامد Polymerase chain Reaction- PCRالجوليميريز 
( هو لتحديد مواقب DNA Markersاستخدام المؤ رات الورا ية   من ، إن الهدف الرئيسي(DNA)النووي الدنا 

(.و 14الصفات الكمية المهمة في تطجيق جرامج االنتخاب الورا ي وتحسين الصفات اإلنتاجية للحيوانات الزراعية  
الجين الم فر ألنزيم األروماتيز المهم لتصنيب  cyp19االصفات اإلقتصادية، يعد جين  ةينات ذات العالقلتحديد الج

هورمون األستروجين وذلك من خال  تحويله األندروجين الى أستروجين الذي يلعب دورا تنظيميا في تناسر الذكور 
ونظرا لقلة الدراسات على المستوا الجزيئي لجين .((13وفي النمو ) 16و15واإلناث، فضال عن ترسيب الدهون  

cyp19 هذه  تهدف دراسة التعاير الورا ي في العراق وعالقته امستويات وتراكيز اعد الهرمونات التناسلية السيما
 الدراسة الى

روجين على تركيز هرمون االست في سالالت االغنام العراقية ومعرفة تا يره  Cyp19تقييم التعاير الجيني لجين
 .Cyp19لجين  للتركيب الورا ية( alleles ليالتخال  ت خيص اال منوالجروجستيرون 

 
 مواد وطرائق العمل -2

لعةةةةرد  مةةةةر( 5مةةةةن الوريةةةةد الةةةةوداجي احجةةةةم  عينةةةةات الةةةةدم مةةةةن االغنةةةةام العواسةةةةية جمعةةةةت نفةةةةذت الدراسةةةةة و      
فةةةةةةةي حقةةةةةةةو  العتاةةةةةةةة الحسةةةةةةةينية  DNA( لعةةةةةةةرد اسةةةةةةةتخالص EDTATubeمةةةةةةةر (فةةةةةةةي  2( و serumفصةةةةةةةر  

 كةةةةربالء وهةةةةذا فيمةةةةا يخةةةةص الجانةةةةب الحقلةةةةي، فةةةةي حةةةةين اجريةةةةت التحاليةةةةر الورا يةةةةة-الواقعةةةةة علةةةةى طريةةةةق نجةةةةف 
المةةةةةةةادة  لصةةةةةةةت  الجةةةةةةةزء المختجةةةةةةةري ( فةةةةةةةي مختجةةةةةةةر التقانةةةةةةةات االحيائية/جامعةةةةةةةة القاسةةةةةةةم الخضةةةةةةةراء حيةةةةةةةث استخ

وقيةةةةةةاس تركيةةةةةةز هرمةةةةةةون االسةةةةةةتروجين وهرمةةةةةةون PCRجواسةةةةةةطة  CYP19والك ةةةةةةف عةةةةةةن جةةةةةةين  DNAالورا يةةةةةةة
تسلسةةةةةةةر  فحةةةةةةص ي جةةةةةةر أو  ااجةةةةةةرجامعةةةةةةة –كليةةةةةةة العلةةةةةةوم –قسةةةةةةم علةةةةةةوم الحيةةةةةةاة فةةةةةةي مختجةةةةةةرات  الجروجسةةةةةةتيرون 

 .( خارج العرق Sequencingالسكونس  القواعد النيتروجينية
 حيوانات التجربة – 2-1

يب نعجة من سةةةاللة االغنام العواسةةةي المحلية  ولدت والدة مفردة  ومنتجة للحل 50اسةةةتخدمت في هذه التجربة      
خرج  غير جافة( حالتها الصةةحية سةةليمة ونظام التربية مجموعات والحظائر معلقة تقدم لها العالئق في الحظيرة وت

 للرعي في الصااح .
 : جمع عينات الدم2-3

 TestTub)جمب الدم  ( من كر حيوان في انجواة Jugular veinمر من الدم من الوريد الوداجي   5جمعت      
( EDTA Tube حلوية على مادة للتخ ر مر من الدم في انجواة جمب2جمب  و  (serum لعرد الحصو  على 

ْم 18 –االتجميد على درجة ر لحفظها نقلت اصندوق مجرد الى المختج K3 EDTAمضاف لها مانب تخ ر من نو  
 .DNA لحين وقت استخالص
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 قياس تركيز االستروجين  والبروجستيرون  بجهاز االليزا: 2-3
وتم وضب ( serumلعرد فصر  عير حاوية على مانب تخ ر مر من عينات دم االغنام ووضب في تيواات5خذ أ     

عن الخاليا  (serum دقائق واعدها يتم سحب  5لمدة  (14000واسرعة   الطرد المركزي التيواات في جهاز 
 يتم تقدير تركيز االستروجين ااستخدام تقنية الفحص اجندروف واعدهاانجيب جواسطة الميكرواايجيت ووضعه في 

 ، الصين( (Elabscience(  وحسب ال ركة المصنعة  لعدة الك ف  ELISAالمناعي المرتاط ااإلنزيم  
 DNAاستخالص 2-4

من عينات دم النعاج الجراء الفحص الجزيئي للجين قيد الدراسةةته  DNAاسةةتخلص الحامد النووي الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      
 CYP19) وكمايلي, 
 DNA ((Protocol of DNA Isolationطريقة استخالص الـ2-4-1

  USA Geneaid( المجهزة من  ركة Kitجمد على وفق تعليمات العدة  ممن الدم ال DNAالة  استخلص
 المتحدة االمريكية الواليات

 Nanodropوتركيزه الناتج  بأستخدام جهاز  DNAقياس نقاوة  2-4-2

 ( Nanodrop  THERMO. USAفحص الحمد النووي الجينومي المستخرج من الدم ااستخدام 

 DNA: الترحيل الكهربائي لـ4-3 –2
االسةةةةةةةةةتخالص وللك ةةةةةةةةةف عن وجود اعد عملية DNA) اجراء الترحير الكهربائي لتحديد قطب الحامد النووي      
 .لمعرفة حجم الحزمة الناتجة DNAالة

 PCR( باستخدام CYP19الكشف عن جين )
 : اختيار البادئ5– 2

( الجراء الك ةةةةةةف الجزيئي ومعرفة التعدد المظهري لجين 4وكما موضةةةةةةل في الجدو    primer)تم اختيار الاادئ  
CYP19. 

 
 ,IDTIntegratedDNA) Technologies( المجهز من شركة Primer( تسلسل البادئ )1الجدول )

Canada) CYP19 
حجم 
 المنتج

 مختصر الجين التسلسل

 
140bp 

(F)      5-CCA GCT ACT TTC TGG GAA TT-3 EXONE3 
OF CYP19 

 5-AAT AAG GGT TTC CTC TCC ACA-3         (R) 

 للجين الذي تمت دراسته PCR)التفاعل المتسلسل النزيم البوليميريز ) 2-6
( للك ةةةةةةةف الجزيئي ااسةةةةةةةتخدام التفاعر المتسةةةةةةةلسةةةةةةةر النزيم الجوليميريز للجين 6الجدو    المواد في  متسةةةةةةةتخدأ    

CYP19  مايكروليتر، وضةةةةةةةةعت العينات في جهاز التفاعر على وفق ظروف التفاعر الخاصةةةةةةةةة اكر  25واحجم
 ترحير ناتج تفاعر الجلمرة للتأكد من تضةةةةةةةةاعف القطعة المطلواة.قطعة جينية متضةةةةةةةةاعفة، واعد انهاء التفاعر تم 
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 ت(  م نقلت االناجيب الى جهاز تفاعر الجلمرة وضةةةاطVortexاعد ذلك تم مزج هذه المواد جواسةةةطة جهاز المازج  
 .تفاعر الجلمره المتسلسر كما مجينه في الجدو  ادناهظروف 

 
 .CYP19(: المواد المستخدمة في التفاعل المتسلسل ألنزيم البوليميريز للجين 2الجدول )

 الحجم بالميكروليتر المكونات
Master Mix 5 

 DNA 2مستخلص 
 Primer F : 1الاادئ 

R:  1 
 Distill  Water 16ماء مقطر 

 25 الحجم النهائي
 PCR(في جهاز CYP19الظروف المستخدمة في الكشف عن الجين )

 .PCRفي تفاعل  CYP19المتبعة لتضاعف الحزمة لجين ظروف (: ال3الجدول )
 عدد الدورات الوقت درجات الحرارة الخطوات ت
 1 دقائق 94ᵒC 5 مرحلة المسخ االولى 1
   انية94ᵒC 30 المسخ 2

 
35 

  انية55ᵒC 30 تصالبال 3
  انية 72ᵒC 30 االستطالة 4
 1 دقائق 72ᵒC 5 مرحلة االستطالة النهائية 5

     
 تحميل ناتج التفاعل المتسلسل النزيم البوليميريز والترحيل الكهربائي: 2-6-1

في جةةر االكةةاروز تركيز  PCRمن نواتج  5µl( و DNA ladderمن الةةدليةةر الحجمي   10µL حملةةت
وهدت ملي امجير ولمدة سةةةةةةةاعة واحدة، و ةةةةةةة 65فولت/سةةةةةةةم وبتيار  100 ، اذ تم الترحير افرق جهد مقداره 1.5

(، و م صةةةةورت ااسةةةةتخدام (UV light transillminatorالحزم جواسةةةةطة جهاز المطياف اال ةةةةعة فوق الجنفسةةةةجية 
 (.photo documentation systemجهاز التو يق الفوتوغرافي  

 ( Sequencingهدفة ): قراءة تتابع القواعد النايتروجينية للحزمة المست6-2 –2
 ا  زوج 140والاالغ حجمها  PCRاعد اسةةةةةتخالص المادة الورا ية وتك ير الحزمة المسةةةةةتهدفة جواسةةةةةطة تقنية 

ة لمعرفة تسةةةةةلسةةةةةر القواعد النايتروجينية لكر عينة تجريجي الكورية Macrogen، ارسةةةةةلت الحزمة الى  ةةةةةركة ا  قاعدي
 النتائج .حللت واعدها 

 CYP19تحليل نتائج تتابع القواعد النيتروجينية لجين  2-6-3
وكذلك  alignment Sequencingالجراء NCBIااالعتماد على موقب  Sequencingنتائج  حللت

 CYP19ورسم ال جره التطورية لجين  SNPللك ف عن وجود  Megalوبرنامج  Bioeditاستخدام  جرنامج 
 Feleenein  )Adiguzel elal.,2009, Lee et al .,2003) 
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 : التحليل االحصائي2-7
متوسةةةةطات  وحسةةةةجت ( 25نسةةةةخة   SPSSالتحلير االحصةةةةائي  لعينات الدراسةةةةة ااسةةةةتخدام جرنامج  أجري 

كن اختاار دن سةةتخدامأتراكيز الجروجيسةةتيرون واالسةةتروجين وحسةةاب الخطأ القياسةةي واالنحراف المعياري للعينات  و 
ز ( لكر من تركيز االسةةتروجين وتركي0.05لمعرفة الفروقات المعنوية في عينات الدراسةةة وعلى مسةةتوا احتمالية  

سةةةةةةةتخدام اقر فرق معنوي أالجروجيسةةةةةةةتيرون علما  ان تراكيز االسةةةةةةةتروجين كانت جواقب  الث مكررات لكر تركيز. و 
LSD تيرون واالسةةةةةةةةةةةةةةتروجين اةةةةاالعتمةةةةاد على الطرز الورا يةةةةة لتحةةةةديةةةةد الفروقةةةةات المعنوويةةةةة لتراكيز الروجيسةةةةةةةةةةةةةة

 TT.TC.CC) 

 النتائج والمناقشة :3
 :DNAاستخالص وتنقية 3-1

والتي قيسةةةت جواسةةةطة جهاز  DNAوجود نقاوة وتراكيز عالية من  DNAاظهرت نتائج اسةةةتخالص وتنقية  
 Nano drop  42.9الى 13.9( وكانت النتائج جين μl/ngمن وجود  ( وايضةةةةةةةةةةةةةةةا  تم التاكدDNA  عن طريقة

 .(2الترحير الكهربائي وكما موضل في ال كر رقم  
 

 
 (2شكل رقم ) .DNA الحزم الناتجة من عملية الترحيل الكهربائي

  
 PCRباستخدام تقنية  CYP19:  الكشف عن جين 2–3

ان جميب عينات  ( 3Exon ااسةةةةةةةةةةةةةةتخدام الاادئ الخاص ب CYP19اظهرت نتائج ا لك ةةةةةةةةةةةةةةف عن جين 
م وحج, هذا االكسةةون واذ جينت نتائج الترحير الكهربائي وجود الحزمة الخاصةةه جهذا االكسةةون على الدراسةةة تحتوي 

 (3زوج قاعدي وكما موضل في ال كر رقم  140حزمة ال
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 زوج قاعدي 140( التتابع النيوكليوتيدي للحزمة 3شكل رقم )
 

 :CYP19  (Exon3)لجين التتابع النيوكليوتيدي دراسة  3-2-1
 ا  زوج 140    اسةةةتخدمت تقنية تتااب القواعد النايتروجينية لمعرفة سةةةلسةةةلة القواعد النايتروجينية المكونة للحزمة    

لاعد من ( TT,TC,CCوقةةةد اظهرت النتةةةائج وجود عينةةةة تحمةةةر التركيةةةب الورا ي   CYP19( لجين ا  قةةةاعةةةديةةة
عينة( وقد تم الحصةةةةةةةةةةةةةةو  على هذه التراكيب الورا ية ااسةةةةةةةةةةةةةةتخدام نتائج 34عن اقية العينات   عينة(16العينات  

 .التحلير الورا ي 
 

  CYP19لجين  Genotype): النسب المئوية وعدد التراكيب الوراثية )3 –3
في العينةةات  CYP19لجين   ( النسةةةةةةةةةةةةةةةةب المئويةةة للتراكيةةب الورا يةةة4النتةةائج المجينةةة في الجةةدو   تظهر 

  واقر نسةةةةةةةةةةةةاة تعود للتركيب الورا ي CC )62.50المدروسةةةةةةةةةةةةة،  اذ كانت اعلى نسةةةةةةةةةةةةاة تعود للتركيب الورا ي  
 TT)6.26 في حين كانت نسةةةةةةةةةةةةةةاة التركيب الورا ي   TC)31.25 5الااحث  أفادت دراسةةةةةةةةةةةةةةة اجراها   . و )

( جين نسةةةةةةةةةةةةةةةب التراكيةةب الورا يةةة P<0.01، إذ تظهر فروقةةات عةةاليةةة المعنويةةة  CYP19للتراكيةةب الورا يةةة للجين
االتتااب، أي أن هناك  ةةةةةةةةةةيوعا  BBو  ABو  AA  للتراكيب  32.50و  58.75و  8.75المختلفة التي جلعت 

وفي الوقت الذي ، AAقيين السيما الطراز الورا ي ( موازنة اكال الطرازين الورا يين النABواضحا للطرز الهجينة  
أن هذا  دراسةةةةة أجريت في الجرازير، أ ةةةةارت AAنخفاد نسةةةةاة الطراز الورا ي  آأ ةةةةارت فيه الدراسةةةةة الحالية الى 

، Brazilian Somaliو Santa Inês وPoll Dorset و Dorper 1/2التركيب كان معدوما لدا السةةةةةةالالت 
وهذا  على التوالي،  0.36 و  BB 0.64و ABورا ية لكر من الطرازين الورا يين إذ جلعت نسةةةةةةةةةةةةةةب التراكيب ال

وقةد تم الحصةةةةةةةةةةةةةةو  على هةذه الطرز  (،AB  8أن الكاةاش جميعهةا كةانةت  و،  Aنتيجةة إلنخفةاد تكرار األليةر 
 (Bio editالورا ية ااالعتماد على نتائج التحلير الورا ي ااستخدام جرنامج  

*TT السائد. النمط الورا ي 
*TC متما رالغير . النمط الورا ي الطافر او 
*CCالنمط الورا ي الطافر المتما ر. 

 (4وكما مجينة في الجدو  رقم  
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 (CYP19( يبين النسب المئوية لعينات االغنام العواسية لجين )4جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 (Genotypeالطرز الوراثية  ) 3-4
لجين  زوجةةةةةا  قةةةةةاعةةةةةديةةةةةا   140اظهرت النتةةةةةائج وجود اختالف في تتةةةةةااب القواعةةةةةد النةةةةةايتروجينيةةةةةة للحزمةةةةةة 

 CYP19)Exon3   1وتم الحصو  على  ال ة طرز ورا ية وكما في ال كر) 
 

 CYP19زوج قاعدي لجين  140bp( يبين وجود اختالف في تتابع القواعد النايتروجينية للحزمة 1الشكل )

 

 

 النسب المئوية)%( العدد (Genotype)لتركيب الوراثي ا 
TT 1 6.25 
TC 5 31.25 
CC 10 62.50 

  100 16 المجمو 

 التراكيب
 الوراثية

 
 

TC 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

CC 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

TT 
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 :عالقة التراكيب الوراثية بتركيز االستروجين في عينات الدراسة3-5
 اقر فرق معنوي وتظهر احصائيا  ااستخدام اختاار حللت( متوسطات تركيز االستروجين التي 5يجين الجدو  رقم  

تفوق معنوي على مستوا وتجين وجود  جين عينات الدراسة 0.05النتائج فروقات معنوية على مستوا احتمالية 
مقارنة  (ml/pg 15.4617 ( و  ,TC  ml/pg 15.5745و  TT في الطرز الورا ية  P≤ 0.05 احتمالية 

جين يتجين من نتائج الدراسة الحالية تا ير واضل ل ( .CC   ml14.2362/pgالورا ي  للطرازجتراكيز االستروجين 
CYP19  مسؤو  عن تصنيب هرمون األستروجين من خال  هذا األنزيم  ويعدوتا يره على تركيز االستروجين

 ة( وذاتيEndocrine ة( وصميParacrine  ةجار صمي ةستروجين ولهذا الهورمون اهمياتحوير االندروجين الى 
 Autocrineهون مهم أيضا في ترسيب الد هللذكور واإلناث ولكن ة( وهو مهم ليس فقط في تنظيم الفعالية التناسلي
من خال  دوره في  ةاللجني  عالقه في التحفيز على ال جق وتطوير العدد  CYP19، وان لجين  . (61و51 

تحوير االندروجين الى استروجين. وعندما يكون تصنيب األستروجين غير كاف فإن ذلك يعمر على تراكم 
ة ويجدو أن هذا التراكم يؤدي الى ت جيط عملي ةالمجيضي في الحويصالت )Theca(األندروجين المنتج  في خاليا 
ه فان ل ة( أما تا يره على الصفات التناسلي9واالتالي ان هذه الحويصالت ستموت    ةتكوين الحويصالت المجيضي

عينة فلم مأغنام  ةفي تااين تأ يرات األختالف االليلي ففي الوقت الذي تفوق فيه الير معين في صفة ما لسالل ا  تا ير 
تا ير واضل على تركيز االستروجين للطراز الورا ي  ةالورا ي ة(وان للطفر 9اخرا    ةكذلك لسالل يكن

ينتج عنه تعيير للتركيب الورا ي للكائن الحي  ة( وان حدوث الطفر TT(والطراز الورا ي السائد TCالطافر 
 genotype وهذ يؤدي الى ظهور انماط مظهرية مختلفة)Phenotype))   ويكون قسم من الطفرات ضاره

و ا ير الطفرة يكمن في حدوث تعيير تدريجي في تسلسر المعلومات الورا ية الجينات أوان ت ا  واعضها يكون مفيد
( وتسجب نو  من التطور للكائن الحي genotypeعددها ومن  م يحدث تعيير في  التركيب الجيني للكائن الحي  

(وان 20قادر على التكيف في ظروف الجيئة    ((Phenotype نماط  مظهريةوالذي يؤدي الى ظهور سلوكيات وا
ن مناتج من وجود طفرة ورا ية  CYP19التااين في نتائج الاحث للدراسة الحالية واختالف الطرز الورا ية لجين 

ي المفقودة .وهي ت فر لحامد اميني مختلف حيث يحدث االحال  القاعد ة(وهي تعني الطفر missenseنو   
 هعلى اهميت االذي يسجب احال  حامد اميني محر حامد اميني اخر وان العديد من الااح ين والدراسات ركزو 

المعلمات الورا ة وايجاد االساليب الحدي ة وتطويرها من اجر التحسين الورا ي وذلك من خال  معرفة تا ير الجينات و 
 (19و18لمزرعة   الورا ية والطرز الورا ية لسالالت االغنام وحيوانات ا

 ( متوسطات تركيز االستروجين في عينات الدراسة حسب الطرز الوراثية5جدول رقم )
 الخطا القياسي االنحراف القياسي المتوسط pg/ml الطرز الورا ية

TT 15.5745(aa) .40510 .07396 
TC 15.4617(ab) .43573 .07955 
CC 14.2362(aa) 2.05818 .37577 

 14403. 1.36641 15.0908 المجمو 
فرق معنوي على  وجود فرق معنوي والحروف المختلفةةة تةةد  على وجود عةةدم الحروف المت ةةةةةةةةةةةةةةةااةةه تةةد  على*    

 >0.05pمستوا احتمالية 
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تبار اقل فرق ( مقارنة متوسطات تركيز االستروجين للطرز الوراثية لعينات الدراسة باستخدام اخ6جدول رقم )
 LSDمعنوي 

 المعنوية اختالف المتوسطات المجاميب الورا ية الورا يةالطرز 

T TC .11284 .725 

CC *1.33835 .000 

TC TT -.11284 .725 

CC *1.22551 .000 

CC TT *1.33835- .000 

TC *1.22551- .000 

 0.05*تد  على وجود فروقات معنوية على مستوا احتمالية         
 
 الوراثية بتركيز البروجيستيرون في عينات الدراسة:عالقة التراكيب 3-6

تظهر احصائيا  ااستخدام اختاار اقر فرق معنوي و  حللت( متوسطات تركيز الجروجيستيرون التي 7يجين الجدو  رقم   
لى تفوق معنوي عوتجين وجود  50جين عينات الدراسة والاالعة  0.05النتائج فروقات معنوية على مستوا احتمالية 

 CC  ng/mlو  TT(على الطراز الورا ي TC  ng/ml0.4777في الطراز الورا ي  P≤ 0.05 توا احتمالية مس
0.2469, ng/ml 0.3288 جينما انخفد تركيز الجروجيستيرون للطراز الورا ي)TT   معنويا على مستوا  انخفاظا
 CYP19يتجين من نتائج الدراسة الحالية تا ير واضل لجين  CCو  TCمقارنة االطراز الورا ي  P≤0.05احتمالية 

ت األختالف في تااين تأ يرا ا  من خال  تا يره على الصفات التناسليه فان له تا ير  الجروجيستيرون  وتا يره على تركيز
وان (9را   اخ ةاالليلي ففي الوقت الذي تفوق فيه الير معين في صفة ما لسالله أغنام معينة فلم يكن كذلك لسالل

ناتج عن حدوث طفرة  CCو  TT (على الطرازينTCالتااين في تراكيز الطرز الورا ية وتفوق الطراز الورا ي  
(وهي تعني الطفره المفقودة .وهي ت فر لحامد اميني مختلف حيث يحدث االحال  missenseورا ية من نو   

اخرواكدت الدراسات على ضرورة ايجاد االساليب القاعدي الذي يسجب احال  حامد اميني محر حامد اميني 
دو   الورا ية الحدي ة وتطويرها من اجر عمليات التحسين الورا ي لسالالت االغنام وحيوانات المزرعة واكدت عدة

 .(21اوربية على اهمية هذا الموضو  مما ادا الى تحسين الصفات التناسلية واالنتاجية لسالالت االغنام  
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 متوسطات تركيز البروجيستيرون في عينات الدراسة حسب الطرز الوراثية (7جدول رقم )
 الخطا القياسي االنحراف القياسي ng/ml المتوسط الطرز الورا ية

TT .2469(aa)0 .01869 .00341 
TC .4777(ab)0 .13443 .02454 
CC .3288(aa)0 .15200 .02775 

 01590. 15085. 35110. المجمو 
وجود فرق معنوي والحروف المختلفة تد  على وجودفرق معنوي على مسةةةةتوا  عدم المت ةةةةااه تد  علىالحروف *  

 <0.05pاحتمالية 
اختبار اقل  ( مقارنة متوسطات تركيز البروجيستيرون للطرز الوراثية لعينات الدراسة باستخدام8جدول رقم )

 LSDفرق معنوي 

 
 0.05*تد  على وجود فروقات معنوية على مستوا احتمالية 

 
 : االستنتاج4

الدراسة الحالية يمكن اال ارة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات اما  ت إليهفي ضوء ما توصل  
التعدد المحلي من خال   في جرامج التربية والتحسين لألغنام العواسي CYP19يخص امكانية استعال  جين 

والتركيب الوراثي 6.25TT % على التركيب الورا ي السائد   62.5CC % يو  التركيب الورا ي  للجين المظهري 

ان لتعدد اال كا  الورا ي في اغنام العواسي المحلي  CYP19لجين  TC 31.25%المتغايير الطافر
Polymorphism  لجينCYP19  فيExon3  تفوق .على تراكيز االستروجيين والجروجيستيرون  ا  معنوي ا  تا ير

تفوق االفراد الحاملة للتركيب و.االستروجين في قياس تركيز  CCعلى التركيب الورا ي TCوTT ة كيب الورا يالتر ا
 .في  قياس تركيز الجروجيستيرون  ccو TT ينالورا ي ينعلى التركيج CYP19لجين  TC الهجين الطافر الورا ي

 

 
 
 
 

 المعنوية المتوسطاتاختالف  المجاميب الورا ية الطرز الورا ية
TT TC *23075.- .000 

CC *08186.- .008 
TC TT *23075. .000 

CC *14889. .000 
CC TT *08186. .008 

TC *14889.- .000 
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