األنباري و آخرون

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠٠٩ ، ٣٢ - ٢٢ : ( ١ ) ١ ،

دراسة الھيئة الكروموسومية لطيور الدجاج المحلي واللكھورن األبيض
إيمان حسن ھادي األنبارى

عيسى حسين المشھدانى

قسم الثروة الحيوانية ،كلية الزراعة ،جامعة بغداد

إسماعيل كاظم شبر
وزارة العلوم والتكنولوجيا

الخالصة
أجرى البحث في حقل الطــيور الداجــنة  /قسـم الثروة الحيوانــية كلية الزراعة جامعة بغداد
وأكم00ل ف00ي مختب00رات الم00واد الخط00رة وبح00ـوث البيئ00ة ف00ي وزارة العل00وم والتكنولوجي00ا للمـ00ـدة م00ن
 2004/10/15لغاية  2005/9/30ونظرا لعدم وجود دراسات سـ0ـابقة ف0ي الع0راق ح0ول موض0وع
طبعة النواة في الطيور الداجنة ،فقد ھدفت ھذه الدراسة إلى وضع اللبن0ة األول0ى ف0ي دراسـ0ـة طبع0ة
النــواة في طيــور الدجاج المحلي ودجاج اللكھــورن األبيض إذ استخدمت مجموعتين من الطي0ور ،
دج00اج محل00ى ولكھ00ورن اب00يض ،بعم00ر النض00ج الجنس00ي بع00دد أربع00ة لك00ل منھم00ا .لقح00ت طي00ور
المجم0وعتين بمستض0د ) (AGلجرثوم00ة )(S.aureas

aureas

 Staphyloccocusمقت00ول

بالفــورمالـين قد حضّـر لھذا الغرض.
وباستخدام تقانة زرع الخاليا اللمفاوية لتلك الطيور المحفزة حصلنا على صور لطبع0ة الن0واة
ألنث0ى دج00اج لكھ0ورن م00ع كروموس00ومات ف0ي الط00ور االس0توائي ألنث00ى دج00اج محل0ي رتب00ت حس00ب
أطوال ھا أزواجا من األول ولغاية الثامن ومن ضمنھا الخامس كروموسوم الجنس.
المقدمة
إن التقدم العلمي الكبير الذي حصل في عل0م الوراثة،وبش0كل خ0اص ف0ي حق0ل وراث0ة الخلي0ة
ق00د ارت00بط بش00كل مباش00ر باالھتم00ام بالكروموس00ومات ح00ول أھمي00ة فص00لھا عزلھ00ا وتص00بيغھا فق00د
أوض0ح  Riegerوآخ0رون (١٩٧٦ ) ،إن عل0م الوراث00ة يھ0تم بدراس0ة تركي00ب وتض0اعف و استنس00اخ
الم00ادة الوراثي00ة وتوريثھ00ا ،أم00ا الوراث00ة الخلوي00ة فق00د اھتم00ت بدراس00ة الخالي00ا م00ن حي00ث وض00يفتھا،
تطورھ00ا  ،نتاجھ00ا وتوال00دھا ،ل00ذا أص00بحت دراس00ة الكروموس00وم إض00افة إل00ى وض00ع طبع00ة الن00واة
) (Karyotypeأو الھيئة الكروموسو مية من األمور التي البد من إجرائھا.
لقد قدم مجال دراسة الكروموسومات الكثير من المعلومات إذ أشار البل0داوي و آخ0رون،
) (1987إلى أن لخاليا أفراد النوع الواحد عدد ثابت م0ن الكروموس0ومات يك0ون مختلف0ا أو مس0اويا
لعدده في خاليا األنواع األخرى .كما أشار  Musaو آخ0رون (2005) ،إل0ى إن الكروموس0ومات
داخل نواة الخلية الواحدة للنوع تكون بأشكال وأطوال مختلفة أو متشابه في الطول وفي موقع
الجسم المركزي  centromerوإنه ال يوجد ارتب0اط ب0ين ع0دد الكرو موس0ومات للن0وع وحج0م
الكائن الحي  ,من ھنا تتضح أھمية إجراء ھذه الدراس0ات عل0ى الطي0ور مث0ل أھميتھ0ا عل0ى اللب0ائن إال
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إن ھناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تعتبر عامال محددا وغير مشجع إل كمالھا ،منھا م0ا أش0ار
لھا  (1957) ، Newcomerبوجود العدد الكبير من الكروموسومات المتباينة الحجم و الش0كل وإن
الع00دد الكثي00ر م00ن الكروموس00ومات الص00غيرة يع00د عائق00ا مباش00را أم00ام الوص00ول للع00دد الفعل00ي
لكروموسومات الطيور وأضاف إن للدجاج  2n =12زوجا من الكروموسومات .
وتمكن  (1962) ،Owenمن وضع العدد الصحيح لكروموسومات الدجاج وحددھا 2n =39
متفاوتة في الطول بين  ٩و ٠.٢مايكرون .ثم أض0اف  Fechheimerو  (1966) Jaffeإن ص0عوبة
تحض00ير ال كروموس00ومات م00ن الطي00ور وص00عوبة توريثھ00ا يعتب00ر ع00امال غي00ر مش00جع لدراس00تھا ھ00ذا
باإلضافة إلى وج0ود الطفيلي0ات الت0ي تتك0اثر ف0ي األوس0اط الزرعي0ة المع0دة لالس0تخدا مات البحثي0ة ث0م
اس0تطاع  Shoffnerوآخ0رون (1976) ،م0ن وض0ع خط0وات وطريق0ة للحص0ول عل0ى طبع0ة ن0واة
لكروموس0ومات ال0دجاج Gallus domesticus

ص0نفت فيھ0ا الكروموس0ومات حس0ب الحج0م

وقسمت إلى سبعة مج0اميع اعتم0ادا عل0ى موض0ع الس0نترومير فيھ0ا ك0ان الكروموس0وم األول والث0اني
وسطيا المرتكز في ال مجموعة األولى ،الكروموسوم الثالث نھائي السنترومير في ال مجموعة الثاني0ة
،الراب0ع وھ0و ش0به وس0طى المرتك 0ز ف0ي ال مجموع0ة الثالث0ة ،أم0ا المجموع00ة الرابع0ة فق0د ش0ملت عل00ى
كروموس0ومى الج00نس ال0ذكرى و األنث00وي وھم00ا وس0طيا المرتك00ز ،المجموع00ة الخامس0ة ويق00ع فيھ00ا
الكروموسومان السادس والسابع وھما نھائيا المرتكز ،السادسة تضم الكروموسومان الثامن والتاس0ع
وسطيا ال مرتكز والمجموعة األخي0رة الس0ابعة وھ0ذه تش0مل جمي0ع الكروموس0ومات م0ن الكروموس0وم
ال عاش00ر ولغاي00ة الكروموس00وم  ٣٩وق00د اتف00ق عل00ى إن ھ00ذه الكروموس00ومات ص00غيرة الحج00م ولھ00ا
سنترومير نھائي.
وأشار Millerو آخرون (1971) ،إل0ى إن دراس0ة الكروموس0ومات ف0ي ال0دجاج تس0تغرق وقت0ا
أطول من دراستھا على اللبائن بالرغم من اعتماد تلك الدراسات على الكروموسومات الكبيرة الحج0م
فيھا فقط والتي غالبا ما تكون محص0ورة ب0ين الكروموس0وم األول و التاس0ع أو األول والراب0ع عش0ر
منھا.
ثم أضاف  (1981)، Bloomإن كروموسومات الطيور باإل مكان الحصول عليھ0ا وتحض0يرھا
في مراحل عمرية مختلفة من دورة حياة الطير و قد تكون بطريقة مباشرة يعتمد فيھ0ا عل0ى األنس0جة
النامية مثل األنسجة الجنينية ،حويصالت ال0ريش ،نخ0اع العظ0م ،غ0دة فابريش0يا والتوث0ة )( Thymus
أو غي0ر مباش00رة إذ تعتم0د عل00ى زرع خالي0ا ال00دم اللمفاوي 0ة بوج0ود اح00د المش0طرات المي00وتجين مث00ل
 Pekeweedوم00ادة PHA.P

)(Phytohaemagglutinin.P

 .كم000ا أش00ار  Sheldonو

 (1981)،Nicholsإل00ى ان0ه رغ00م ام00تالك ال00دجاج  ٧٨كروموس0وم غي00ر إن دراس00ات التحل00يالت
الكروموس00000000ومية تتف00000000اوت ف00000000ي إعتمادھ00000000ا عل00000000ى أع00000000داد الكروموس00000000ومات الكبي00000000رة
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 (Mac.)Macrochromosomesالتي تتم دراستھا فقد يكون إلى حد عدد  ١١ ،٩ ،٥أو  ١٦من
الكروموس0ومات بض0منھا كروموس0وم الج0نس فيم00ا إعتم0دت األنب0ا ري (١٩٩٩) ،ف0ي بحثھ0ا عل00ى
الدجاج المحلي في العراق لدراسة عدد كروموسوماته من األول إلى رقم عشره من ھا.
وقد أوضـ0ـح  Smithو آخ0رون (2000) ،عن0د مقارنت0ـ ھم لكروموس0ـومات الط0ـيور بـ0ـين ٦
أزواج م00ن الكروموسـ00ـومات الكبي00رة ) (Mac.م00ـع  ٣٣زوج00ـا م 0ـن الكروموس00ـومات الص00غيرة
 (Mic.) Microchromosomeإن األخيرة تكـون فيھـا الكثافة الجينيــة أ كثــر شدة م0ن األول0ى إذ
إن0ه باس00تخدام الخ0رائط الفيزيائيـ00ـة الرتب0اط الجينـ00ـات بدراســ 0ـة تتـ0ـابع ال00دنا بالكلون0ة فق00د اتض00ح إن
ال كروموسومات الصغيرة ) (Mic .أ كثر كثافة جيني0ا م0ن الكبي0رة )  (Mac.بنس0بة م0رتين .وأضـ0ـاف
 McPhersonو آخ0رون  (٢٠٠٢)،عنـ0ـد وصـ0ـفه لجينــ0ـوم ال0دجاج إن ھن0اك تبايـ0ـنا واس0ـ عا ف0ـي
قياســات أحجــام كروموســـومات الطــيور على العكــ س مــن قياساتھا في اللبائن ،وإن كروموسـوم
رقم واحد في الدجاج يبل0غ  (600 cM)centi morgansيحت0وي عل0ى Morgan ) Mb ٢٠٠- ٥٠
 (basفي حين إن  ٣٠من  ٣٨كروموسوم تعتبر جسميه صغيرة وتتراوح أطوالھا ب0ين 5-20 Mb
ويتم تحديدھا وتميزھا في الوقت الحاضر بتقنية التھجين الموضعي المتفلور

Florescent

). InSitu Hybridization (FISH
ث0م صـن 0ـ ّف  Masabandaو آخ00رون  (٢٠٠٤)،كروموســ00ـومات الدجـ00ـاج إل 0ـى مج00اميع،
األول0ى فيـ0ـ ھا ال كروموســ0ـومات م0ـن  ١إل0ى  ١٠بضـ0ـ منھا كـروموســ0ـومي الج0نس  Z, Wيمك0ن
تمييزھا بطبعة النواة وھ0ي )  (Mac.والمجموع0ة الثاني0ة تش0مل ال كروموســ0ـومات م0ن  ١١إل0ى ١٦
تض0م أكب00ر الكروموســ0ـومات الص00غيرة ) (Mic .بض0منھا كروموســ00ـوم  ١٦الح0اوي عل00ى مواق00ع
مول00دات النوي00ة ) Nuclear Organizer Regions (NORوالمجـ00ـ موعة الثـالـ00ـثة ضم00ـ ّت
ال كــروموســـومات مـ0ـن  ١٧إل0ى  ٣٢والت0ي تمي0ز باالس0تعانة بالمج0اميع االرتباطي0ة ،أم0ا المجموع0ة
الرابعة فإنھا تشمل الكروموســـومات من  ٣٣إلى  ٣٨أي أنــھا ضمـ ّت اصــ غر الكـروموســـومات
الصغيرة ،وقد ب0رّر  (٢٠٠٥) ،Burtإن التب0اين ف0ي أط0وال كروموســ0ـومات الطي0ور يعتب0ر الس0بب
ف00ي ع00دم تس00اوي جينوماتھ00ا وإن00ـ ھا تمل00ك  ٣٨زوج جس 0ـ مي من00ـ ھا  ٥كبي00ـرة )  (Mac.وھنـ00ـاك ٥
متوســطة و  ٢٨صـ غيرة ) ،(Mic .كما أضاف أن ك0ل ذراع كروموســ0ـومي ل0ه عب0ور واح0د عل0ى
األقل وإن لل كروموســـومات الكبيرة نسبة عالية من االتحادات الجديدة.
ونظرا لعدم وجود دراسات سابقة اھتمت بھذا الموضوع لذا ھدف ھذا البحث إلى وضع طبعة
النواة أو الھيئة الكروموسومية لكل من الدجاج المحلي واللكھورن األبيض في العراق.
المواد وطرائق العمل
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اس0تخدمت جرثوم00ة )aureas (S.aureas
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 ،Staphyloccocusحقن0ت ف00ي ف00أر إلدام00ة

ضراوتھا ثم سحب الدم من قلب الحيوان مباشرة وأكمل العمل حسب طريق0ة (1979)، Mukker
إذ تم استنباتھا عل0ى أوس0اط زرعي0ه  Nutrient agar ، Macconky agarو  N. brothورس0ـ ّبت
بالمنب0ذة بس0رعة  5000د/دقيق0ة لم0دة رب0ع س0اعة وأض0يف للراس0ب م0ادة الفورم0الين بنس0بة % ٠.٣
لقتلھا ،بعدھا حضن الع0الق لم0دة  ٢٤- ١٨س0اعة وفص0لت الج0راثيم المقتول0ة بالمنب0ذة بس0رعة 5000
د/دقيق0000ة لم0000دة نص0000ف س0000اعة وغس0000ل ع0000الق الخالي0000ا الراس0000بة ب0000المحلول الملح0000ي الفس0000لجي
) PBS(Phosphate buffer solutionث0م وعل0ى جھ0از المطي0اف الض0وئي وعل0ى ط0ول م0وجي
 600ن0انومتر وبق0راءة  ٠.٢٥حص0ـل منھ0ا عل0ى تركي0ز  ١٠٨ × ٣جرثوم0ة لك0ل م0ل ،اس0تخدم ھ0ذا
التركيز لحقنه في مجموعتين من الطيور بعم0ـر النض0ـج الجنس0ـي وھ0ي إن0اث المحل0ي واللكـ0ـ ھورن
حـقنت تحت الجلد في منطقة الرقبة بمقدار  ٥مل  /طير وبعد أسبوعين أعي0د الحق0ن بالمستض0د Ag
لزي000ادة تحفي000ز توال000د كري000ات ال0000دم الب000يض اللمفاوي000ة للحص000ول عل0000ى طبع000ة الن000واة وم000ن ث0000م
الكروموســـومات من تلك الطيور من زرع خالياھا اللمفاوي0ة ،حي0ث س0حب ال0دم م0ن منطق0ة الوري0د
الجناحي وأكمل العمل حسب طريقة  (1968)،Bőyumإذ مزج الدم المسحوب بالھيبارين الذي كان
قد وضع في حقنة السحب ثم أضيف له نسبة  ١:١من محلول الملحي الفسلجي ومزج االثنان مع0ا ث0م
أضيف  ٤مل من وس0ط ع0زل الخالي0ا اللمفاوي0ة ) Lympho Separation Medium (LSMف0ي
أنبوبة سيليكونية وأضيف لھا الدم المخفف بصورة ھادئة ومائلة حتى ال ي متزج االثنان معا ثم وض0ع
األنبوب في جھاز النبذ المركزي المبـ ّرد بسـرعة  ٢٠٠٠دورة  /الدقيق0ة لم0ـدة  ٢٠دقيق0ـة وبدرج0ـة
ح0رارة  ٢٠- ١٦مئوي0ـة ،بع0ده س0حبت طبق0ة الخ0ـاليا اللمفاوي0ة بماص0ـة باس0ـتور نظ0ـيفة ث0م غسـ0ـلت
بمـادة  Lympho Pripثالث مـرات مـع النب0ـذ فـ0ـي ك0ل م0رة وأخي0را حص0ل عل0ى راس0ب الخالي0ا
اللمفاوية في قعر األنبوبة إذ تم زرعھا حسب طريقة  (1972)،Christidisوالتي تضمنت إضافة ٤
م0ل م0ن م0ادة الوس0ط الزرع0ي  RPMI 1640م0ع  ١م0ل س0يرم أجن0ة العج0ول (Fetal Calf
) Serumم0ع  ٠.٣م0ل م0ن  PHA mutagenكم0ادة مش0طرة و  ٠.٧م0ل مض0اد حي0وي ،حض0نت
األنابي0ب المزروع0ة ف00ي درج0ة ْ ٤٠م ولم00دة  ٧١س0اعة إذ أض0يف ھن00ا  ٠.١م0ل م00ن %٠.٠٠٠١
محل0ول  Colchicineوبع00د س00اعة أخ0رى م00ن الحض00ن ) ٧٢س00اعة وق0ت الحض00ن الكل00ي( ،نب00ذت
األنابي00ب بالمنب00ذة بس00رعة  ١500د/دقيق00ة لم00دة عش00ر دق00ائق وأض00يف لھ00ا محل00ول ن00اقص الت00وتر
 Hypotonicوأعيد الحضن لمدة  ١٥دقيقة وبعد نبذھا بالمنبذة بسرعة  15000د/دقيق0ة لم0دة عش0ر
دقائق أضيف لھ0ا المثب0ت  Fixativeوأعي0د النب0ذ وك0ررت ھ0ذه العملي0ة ث0الث م0رات وھن0ا أص0بحت
الخالي0ا ج0اھزة للتقطي0ر عل00ى الس0اليدات المحض0رة مس0بقا باس00تعمال ماص0ة باس0تور وبع0د أن جفف00ت
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صبغت الساليدات بـ  Gimasa stainوفحصت تحت المجھر الضوئي عل0ى العدس0ة  ٤٠Xوالزيتي0ة
وأخذت لھا عدة لقطات وصور.
النتائج والمناقشة
يعد موضوع طبعة النواة )الكاريوتايب( في الطيور الداجنة من المواضيع الحديثة ف0ي الع0راق
التي لم يتطرق ل ھا من قبل بل أن ھذه المواضيع ي0تم إجراؤھ0ا ف0ي بع0ض المراك0ز المتخصص0ة مث0ل
المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة وبشكل دقيق لإلنسان فقط في حاالت تشخيص األم0راض
الوراثية التي لھا عالقة باالنحرافات الكروموسومية  ،وباإلضافة إلى م0ا ذك0ر س0ابقا ع0ن المعوق0ات
والصعوبات التي تواجه إجراء مثل ھذه الدراسات على الطيور الداجنة أال أننا وعلى الرغم م0ن ھ0ذا
فقد تمكنا من الحص0ول عل0ى ص0ور الكروموســ0ـومات م0ن الخالي0ا اللمفاوي0ة الت0ي حف0زت باس0تخدام
المستض0د  s. aureas Agالمقت0ول بالفورم0الين والص0ور  ١و  ٢تظھ0ر خالي0ا  Blastلمفاوي0ة
محفزة الدجاج للمحلي واللكھورن على التوالي .ثم زرعت طبقة الخاليا اللمفاوية بعد أن فصلت م0ن
وسط الخاليا الحمر المترسبة وصلنا إلى مرحلة فصل الخاليا المزروعة وإضافة المواد المشار إليھا
آنفا في المواد وطريقة العمل منھ0ا حص0لنا عل0ى الص0ور  ٣و  ٤والت0ي تظھ0ر خالي0ا لمفاوي0ة محف0زة
مزروعة للدجاج للمحلي واللكھورن.
وعند الوصول إلى مرحلة تقطير المستخلص الحاوي على الخاليا الحظنا وجود أنويه ع0دة ف0ي
مراحل االنقسام االعتيادي )االستوائي(  Metaphaseتظھر فيھ0ا الكروموســ0ـومات بش0كل واض0ح
تم أخذ الصور لھا وقطع0ت ص0ور الكروموســ0ـومات وصف0ـ ّت أزواج0ا ك0ل م0ع نظي0ره ورتب0ت م0ن
الكروموســـوم األول وحتى الثامن ومن ضمنھا ال كروموســـوم الخا مس )الجنس0ي( كم0ا تظھ0ر ذل0ك
الصورة  ، ٥كما حصلنا على طبعة ن0واة ) (Karyotypeل0دجاج أنث0ى لكھ0ورن الص0ورة  . ٦وھن0ا
نش00ير إل00ى أن الوص00ول لمرحل00ة الحص00ول عل00ى الكروموســ00ـومات أو طبع00ة ن00واة الطي 0ور الداجن00ة
)الدجاج( من خالل زرع الخاليا اللمفاوية بشكل خاص كما ھو حاص0ل ف0ي ھ0ذه الدراس0ة فإن0ه يمك0ن
اعتماد نتائج ھذا البحث في الدراسات الخلوية الالحقة التي تجرى على الدجاج.
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ABSTRACT
This study was conducted at the Dept. of Animal Resources, College of
Agriculture. University of Baghdad and completed at the laboratories of
dangerous material and environmental research at the ministry of science and
technology during the period from 15/10/2004 to 30/9/2005 to investigate the
karyotype features of the Local and White Leghorn chickens, because there is no
such studies about this subject in Iraq before, so four birds from each of Local and
White Leghorn chickens at sexual maturity which were vaccinated with
staphylococcus aureus (S.aureas) antigene

killed by formalin prepared for this

purpose were employed for this study.
By using lymphocyte
pictures

leocus culture technique photographic karyotype

for Blast cell of female leghorn were

chromosomes

obtained and pictures for

at Metaphase for local female were re-arranged according to

their length from CH 1 to CH 8 including the Sex chromosomes CH 5.
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