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  كلوبیولینات المناعة في سرسوب وحلیب ومصل دم األغنام والماعز
  **نارین محمد امین*                                          موفق محمد علي               

  العراق - جامعة الموصل - كلیة الزراعة والغابات -والتقانات االحیائیة  قسم علوم االغذیة*
  العراق - اربیل – جامعة صالح الدین-كلیة الزراعة-یةقسم الصناعات الغذائ** 

  
  الخالصة

 ٦أخMMذت عینMMات الحلیMMب مMMن عشMMرة حیوانMMات مMMن األغنMMام والمMMاعز خمسMMة لكMMل منھمMMا ،وذلMMك بعMMد 
ودرس التركیب الكیمیائي والفیزیMائي لكMل منھمMا ،كمMا .ساعة بعد الوالدة  ٢٤٠و ٧٢و ٤٨و ٢٤و ١٨و١٢و

سMاعة بعMد  ٢٤٠و ٤٨و ٢٤و ٦الMدم لكMل مMن األغنMام والمMاعز وذلMك بعMد أخذت عینات من الحلیب ومصMل 
لوحظ أن نسMبة . ودرست التغیرات في بروتینات الشرش وشقوق كلوبیولینات المناعة لكال النوعین .الوالدة 

الحموضة والكثافة وزمن التجبن وشد الخثرة واللزوجة ونسبة البروتین ونسMبة الMدھن ونسMبة المMواد الصMلبة 
لیة لحلیب األغنام والماعز  كانت مرتفعة في بدایة مرحلMة الحلMب ،بینمMا ظھMر أن نسMبة الالكتMوز  واألس الك

الھیMMدروجیني كانMMMت منخفضMMة خMMMالل مرحلMMة السرسMMMوب وأخMMMذت بالزیMMادة التدریجیMMMة خMMالل وبعMMMد مرحلMMMة 
بائیMة علMى ھMالم عند القیMام بفصMل بروتینMات الشMرش فMي حلیMب األغنMام والمMاعز بMالھجرة الكھر.السرسوب 

االكرلماید ظھر أن كل من البیتMاالكتوكلوبیولین وااللفاالكتMالبومین كانMت منخفضMة فMي السMاعات األولMى مMن 
الوالدة واستمرت باالرتفاع بعد ذلك لتصل إلى نسبتھا الطبیعیة في الحلیب الطبیعMي ، بینمMا كانMت نسMبة كMل 

ین مصMMل الMMدم مرتفعMMة فMMي مرحلMMة السرسMMوب وبMMدأت مMMن كلوبیولینMMات المناعMMة والبروتیMMوز ببتMMون والبMMوم
ظھMMر أثنMMاء دراسMMة شMMقوق .بعMMد ذلMMك حتMMى الوصMMول إلMMى النسMMبة الطبیعیMMة فMMي الحلیMMب الطبیعMMي  ضباالنخفMMا

فMMي حلیMMب ومصMMل دم األغنMMام والمMMاعز   IgAو IgMو IgGو IgSكلوبیولینMMات المناعMMة إن نسMMبة الشMMقوق 
مMن . سMاعة مMن الحلMب  ٢٤٠لتصMل الMى نسMبتھا الطبیعیMة بعMد مرتفعة في بدایة الحلMب وانخفضMت تMدریجیا 

خMMالل النتMMائج یتبMMین أن كمیMMة جمیMMع الشMMقوق لكلوبیولینMMات المناعMMة كانMMت مرتفعMMة فMMي مرحلMMة السرسMMوب ، 
  .التدریجي لتصل إلى كمیتھا الطبیعیة بعد ھذه المرحلة  ضواستمرت باالنخفا

  
  المقدمة

كافة الرضع وفي جمیع مراحل الحیاة ، وخصوصا في مرحلMة الرضMاعة یعد الحلیب غذاء مثالیا ومھما ل    
مMن الحیوانMات التMي تربMى بشMكل واسMع فMي  رإن األغنام والماعز تعتبM.،وذلك لقیمتھ الغذائیة وسھولة ھضمھ

المنطقة الشمالیة من العراق ،وخصوصا منطقMة الموصMل ومنMاطق أربیMل ودھMوك والسMلیمانیة والتMي تتفMوق  
، أذ تتكفل الطبیعة في تغذیة ھذه الحیوانات من ) ١٩٧٦وآخرون ، Dalaly(الماعز على األغنام  فیھا أعداد

  .  خالل تغذیتھا على الكالء الموجود في الجزیرة والودیان وسفوح الجبال
أیMMام بعMMد الMMوالدة والMMذي یتمیMMز  ٥-٣یعMMد السرسMMوب اإلفMMراز اللبنMMي الMMذي یبMMدأ مMMن الMMوالدة ویسMMتمر لمMMدة      
تالف واضMMح فMMي نسMMب مكوناتMMھ مقارنMMة بالحلیMMب الطبیعMMي ،وان ھMMذا االخMMتالف یشMMمل معظMMم مكونMMات بMMاخ

أن ھMMذه الكلوبیولینMMات تسMMاعد الرضMMیع علMMى مقاومMMة كثیMMر مMMن .الحلیMMب  وبMMاألخص كلوبیولینMMات المناعMMة 
خفض نسب  من ذلك یتبین أن الرضاعة الطبیعیة لھا تأثیر جوھري في.األمراض التي تصادفھ خالل حیاتھ 
ویعMزى السMبب إلMى تواجMد عوامMل المناعMة فMي ) ١٩٨٢، Ballabrig(الكثیر من األمراض ومنھMا اإلسMھال 

وان ھذه العوامل على األغلب بروتینیة في طبیعتھا ومنھا بروتینMات المناعMة .الحلیب وخصوصا السرسوب 
 (Brussow نترفیMMMMMرین والالكتMMMMMوفرین والالیسMMMMMوزیم والالكتوبیروكسMMMMMیدیز والخالیMMMMMا البیضMMMMMاء واال

فانھ من األھمیة بمكان دراسة ھذه الكلوبیولینات من خالل حلیب األغنام والماعز والذي ) . ١٩٨٧وآخرون،
یعتبMر مMن األلبMان المتMوفرة فMي المنطقMة فضMال عMن دراسMة التركیMب الكیمیMائي لھMذه االنMواع خMالل المرحلMMة 

  .االولیة للحلب 
جربMMة عشMMرة حیوانMMات خمسMMة مMMن األغنMMام الحوامMMل وخمسMMة مMMن المMMاعز اسMMتخدم فMMي الت :حیوان،،ات التجرب،،ة

والمشتراه من السوق المحلیة مع مراعMاة أن تكMون متقاربMة فMي العمMر والMوزن وفMي الشMھر األخیMر  لالحوام
  . وضعت في حظائر خاصة، من الحمل 

  

  البحث مستل من اطروحة الباحث الثاني
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  . ٢١/٢/٢٠٠٨ وقبولھ ١١/١٢/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث  
  

  مواد البحث وطرائقھ
تمت الوالدات تحت إشراف الطبیب البیطري ، وسمح للمولود بشرب الحلیب خMالل السMاعة األولMى : الوالدات

  من
ووضMعھ فMي . الوالدة وذلك للسماح للغدة اللبنیة بإدرار الحلیMب ، ثMم اسMتبعدت الحمMالن لغMرض جمMع الحلیMب 

  قناني
  .ندوق مبرد لنقلھ إلى المختبر إلجراء التحلیالت علیھ معقمة ووضعت العینات في ص

 ٢٤٠و٤٨و ٢٤و ٦مللتر من الورید التاجي وذلMك بعMد  ٥سحب الدم بواسطة سرنجة معقمة سعة  :عینات الدم
دقیقMة ،وذلMك لفصMل المصMل  ٢٠دورة بالدقیقMة لمMدة  ٤٠٠٠ساعة من الوالدة ،وجرى لھا طMرد مركMزي علMى 

  .م تقریبا لحین تحلیلھ ١٨º -مصل الدم على حفظت عینات .عن الخثرة 
قدرت نسبة المواد الصلبة الكلیة والحموضة التسحیحیة فMي عینMات الحلیMب  :التقدیرات الكیمیائیة والفیزیائیة 

،بینما قدرت نسب كل من البMروتین والMدھن والالكتMوز والكثافMة ) ١٩٦٣( Lingحسب الطریقة الموضحة في 
قMMMدرت قیمMMMة األس ) . Ekomilk,Ekomilk-M,Ekomilk-UltraPro(نMMMوع  EkomilkباسMMMتخدام جھMMMاز 

قMدرت اللزوجMة باسMتخدام .  ٧٠١٠مودیMل  BeckmanمMن شMركة  pH meterالھیدروجیني باسMتخدام جھMاز 
م وحسMب الطریقMة الموصMوفة ٢٠ºوعلى حMرارة )  BHvo.9367(من نوع  Hoppler Viscometerجھاز 

ألجMMل .فMMي تقMMدیر زمMMن التجMMبن  ) ١٩٥٢( Berridgeة الموصMMوفة فMMي اسMMتخدمت الطریقMM) . ١٩٨٩( AliفMMي 
الفصMMMل بMMالھجرة الكھربائیMMMة علMMMى ھMMالم االكرلمایMMMد وحسMMMب الطریقMMMة  معرفMMة بروتینMMMات الشMMMرش فقMMد اتبعMMMت

أمMا فMي تقMدیر بروتینMات الشMرش وحسMب األوزان الجزیئیMة فقMد اتبعMت ) .١٩٧٦( Hillierالموصوفة من قبل 
  :وقد استخدمت البروتینات القیاسیة التالیة ) .١٩٧٠( Leammliن قبل الطریقة الموصوفة م

  البروتین القیاسي KDaالوزن الجزیئي  البروتین القیاسي KDaالوزن الجزیئي 
٦٦.٢  Bovine serum albumin ٥٤  Serum albumin 
٦٠  Xylanase ١٥٠  IgG 
٤٥  Ovalbumin ٧٥٠  IgM 

١٨.٤  B-lactoglobulin <٣٠٠  IgA 
١٤.٤  Lysozyme ١٥  ∞-Lactalbumin 
٨٠  Transferrin ٧٠  Lactoferrin 
٥٤  Serum albumin    

KDa كیلو دالتون  
  

 ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assayفصل شقوق بروتینات المناعة بطریقة 
(ELISA)  

ة وذلMMك  فMMي فصMMل شMMقوق كلوبیولینMMات المناعMM)١٩٩٢(وآخMMرون  ErhardاتبعMMت الطریقMMة الموضMMحة مMMن قبMMل 
والمسMMتورد )Sandwich ELISA Protocol(مMMن نMMوع سMMندویج )  ELISA(جھMMاز االالیسMMا  باسMMتخدام

كمMا اسMتخدمت الكتMات ) Pathscan signal Nodes Multi-Target Sandwich ELISA 7272(مMن
)Kit  (MMتوردة مMMنالمس )Cell Signaling Tech. Biolabs.England. ( يMMى القیاسMMتخدم المنحنMMا اسMMكم

  .لمستخرج من قراءة التخافیف الخاصة بالعینات القیاسیة وا
) ١٩٦٠( Torrieو Steelتم تحلیل النتائج إحصائیا وذلك باستخدام الطرق المذكورة في : التحلیل اإلحصائي 
كمM┎ا حسMب اقMل فMرق معنMوي ألجMل إیجMاد . ةالجد ولیF Mلمصادر التباین وقوربت مع قیم  Fحیث حسبت قیمة 

  .للموازنة بین المتوسطات  ٠.٠١نویة تحت مستوى المع تالفرو قا
  

  النتائج والمناقشة
  التركیب الكیمیائي والفیزیائي لحلیب األغنام والماعز 
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  الخواص الفیزیائیة
في اللزوجة لحل┎یب األغنام  )  P<0.01(حدوث ارتفاع معنوي عند ) ١(یالحظ من الجدول   :اللزوجة 

  خالل
ساعات من الوالدة ،ثم بدأ االنخفاض البطيء في قMیم  ٦سنتیبویز بعد  ٢.٤٦ مرحلة الحلب إذ كانت اللزوجة

  كمM┎ا یتبیM┎ن حMدوث ارتفM┎اع معنM┎وي عنM┎د. سMاعة مMن الMوالدة ٢٤٠سنتیبویز بعد  ٢.٢١اللزوجة لیصل إلى 
)P<0.01  (ود .في اللزوجة لحلیب الماعز خالل مرحلة الحلبMد یعMة قMتوى اللزوجMي مسMاع فMإن ھذا االرتف
وھذه القیم كانت مشابھھ .االرتفاع في نسبة المواد الصلبة والدھن والبروتین في سرسوب ھذه الحیوانات لىإ

  .عند دراستھما للحلیب ألجاموسي ) ٢٠٠١( El-Lolyو  Kholif لما وجده 
فMMي األس الھیMMدروجیني خMMالل )  P<0.01(وجMMود ارتفMMاع معنMMوي ) ٢(یبMMین جMMدول : األس الھی،،دروجیني 

وارتفMع لیصMل إلMى  ٦.٢٠ساعات من الحلب  ٦حلب  إذ كان األس الھدروجیني لحلیب األغنام بعد مرحلة ال
كذلك یالحظ وجود ارتفاع في قیم األس الھدروجیني لحلیب الماعز خMالل .ساعة من الحلب ٢٤٠بعد  ٦.٥٧

حلیب األغنMام اقMل عند المقارنة بین حلیب األغنام والماعز لوحظ إن قیم األس الھیدروجیني ل. مرحلة الحلب
إن ھMذا االرتفM┎اع فMي . سMاعات مMن الMوالدة ٦وذلMك بعMد )  ٦.٣٨(مقارنة بالقیمة في حلیب المMاعز ) ٦.٣٢(

و Faull(فMMي السرسMMوب  HCO3+KO3قMM┎یم األس الھیMMدروجیني قMMد یعMMود إلMMى االرتفMMاع فMMي الكربونMMات 
Hughes  ،١٩٧٨ .(  

ة الحموضMMة لحلیMMب األغنMMام والمMMاعز خMMالل مرحلMMة التغیMMر فMMي نسMMب) ٣(یوضMMح الجMMدول  :نس،،بة الحموض،،ة 
 ٠.١٦سMاعات مMن الMوالدة لتصMل إلMى ٦بعMد % ٠.٢٠الحلب حیث كانت نسبة الحموضة في حلیMب األغنMام 

  ٢٤٠بعد % 
  
  حلیب األغنام والماعز ) سنتیبویز(تأثیر مرحلة الحلب في لزوجة ) : ١(الجدول  

فترة الحلب 
  ساعة/

  حلیب الماعز  حلیب األغنام
  الخطأالتجریبي±المتوسط  المدى  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى

٠.٠٥٤±٢.٤٢  ٢.٤٤-٢.٣٨  ٠.٠٧٠±٢.٤٦  ٢.٤٨-٢.٤٠  ٦  
٠.٠٦٠±٢.٤٠  ٢.٤٤-٢.٣٨  ٠.٠٦٠±٢.٤٥  ٢.٤٨-٢.٣٨  ١٢  
٠.٠٦٦±٢.٣٨  ٢.٤٠-٢.٣٢  ٠.٠٧٢±٢.٤٠  ٢.٤٢-٢.٢٦  ١٨  
٠.٠٧٢±٢.٣٤  ٢.٣٨-٢.٢٨  ٠.٠٧٠±٢.٣٨  ٢.٤٢-٢.٢٤  ٢٤  
٠.٠٦٤±٢.٢٢  ٢.٣٨-٢.٢٠  ٠.٠٥٤±٢.٢٤  ٢.٣٠-٢.٢٢  ٤٨  
٠.٠٣٣±٢.٢١  ٢.٢٣-٢.١٩  ٠.٠٣٤±٢.٢٢  ٢.٢٦-٢.١٩  ٧٢  
٠.٠٨٤±٢.١٩  ٢.٢٢-٢.١٥  ٠.٠٠٩±٢.٢١  ٢.٢٤-٢.١٨  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  **١٨.٥٦  ٠.٣٤٥  مرحلة الحلب
  *٧.٦٦  ٠.٢٣٣  نوع الحلیب

  **٤٠.٠٥  ٠.٦٠٥  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
  )   (P<0.01معنوي عند مستوى **

  

سMاعات  ٦بعد %  ٠.١٩یوضح الجدول نفسھ إن نسبة الحموضة في حلیب الماعز كانت .ساعة من الوالدة 
  . ساعة من الوالدة ٢٤٠بعد %  ٠.١٧من الوالدة ووصلت إلى 

بعMد الMوالدة بسMتة  )P<0.01(إن قیم الوزن النوعي كانت مرتفعة معنویا) ٤( جدولالیبین  : الوزن النوعي 
وكذلك الحال بالنسبة إلى حلیب الماعز فقد كانت .ساعة ٢٤٠بعد  ١.٠٣٣سم لتصل إلى/غم ١.٠٤٠ساعات 

ساعة من الوالدة، ومن ذلك یتبین حدوث انخفاض تدریجي  ٢٤٠و٦بعد  ١.٠٣٠و١.٠٣٨قیم الوزن النوعي
  . في قیم الوزن النوعي خالل مرحلة الحلب

أن متوسMMMط زمMMMن التجMMMبن فMMMي حلیMMMب األغنMMMام  انخفMMMض معنویMMMا ) ٥(الجMMMدول  یالحMMMظ مMMMن :زم،،،ن التج،،،بن 
)P<0.05 ( یمMMت القMMد كانMMب فقMMة الحلMMالل مرحلMMد  ١.٨و ٥خMMة بعMMى  ٢٤٠و ٦دقیقMMب ،علMMن الحلMMاعة مMMس
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كمMا یتبMین أن . سMاعة، علMى التMوالي  ٢٤٠و ٦دقیقMة بعMد  ٣و ٦وصلت في حلیMب المMاعز إلMى  ابینم.التوالي
  األغنام كان اقل مقارنة بحلیب الماعز زمن التجبن لحلیب 

ساعة من الحلMب  ٢٤٠و ٦أن متوسط شد الخثرة في حلیب األغنام بعد ) ٦(یتبین من الجدول  : شد الخثرة 
غرام على التوالي ،بینما في حلیب الماعز فقد كان متوسط شد الخثرة خMالل مرحلMة الحلMب نفسMھا  ٤٤و ٣٠
  . توالي ساعة ،على ال ٢٤٠و ٦غم بعد  ٦٠و ٣٤
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  تأثیر مرحلة الحلب في قیم االس الھدروجیني لحلیب األغنام والماعز  ): ٢(الجدول
فترة الحلب 

  ساعة/
  حلیب الماعز  حلیب األغنام

  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى
٠.٠٢٢±٦.٣٨  ٦.٤٠-٦.٢٠  ٠.٠١±٦.٢٠  ٦.٣٨-٦.٢٢  ٦  
٠.٠٢٨±٦.٤٢  ٦.٤٦-٦.٢٦  ٠.٠٣٢±٦.٣٢  ٦.٣٦-٦.٢٤  ١٢  
٠.٠٧٠±٦.٤٨  ٦.٥٢-٦.٣٨  ٠.٠٣٧±٦.٣٧  ٦.٤٦-٦.٣٤  ١٨  
٠.٠٨٥±٦.٥٠  ٦.٥٢-٦.٤٦  ٠.٠٤١±٦.٤٠  ٦.٤٦-٦.٣٨  ٢٤  
٠.٠٨٠±٦.٥٥  ٦.٥٨-٦.٤٨  ٠.٠٧٥±٦.٤٣  ٦.٤٦-٦.٤٠  ٤٨  
٠.٠٨٢±٦.٥٦  ٦.٦٠-٦.٤٨  ٠.٠٧٠±٦.٥٠  ٦.٥٢-٦.٤٠  ٧٢  
٠.٠٨٨±٦.٦٢  ٦.٦٤-٦.٥٢  ٠.٠٨٠±٦.٥٧  ٦.٦٦-٦.٤٨  ٢٤٠  

  
  
  
  
  

    P<0.01معنوي عند مستوى **
  

  تأثیر مرحلة الحلب في نسبة الحموضة لحلیب األغنام والماعز): ٣(الجدول 
فترة الحلب 

  ساعة/
  حلیب الماعز  حلیب األغنام

  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى
٠.٠١±٠.١٩  ٠.٢٢-٠.١٦  ٠.٠٠٦±٠.٢٠  ٠.٢٤-٠.١٦  ٦  
٠.٠٠٥±٠.٢٢  ٠.٢٤-٠.١٦  ٠.٠٠٤±٠.٢٢  ٠.٢٤-٠.١٨  ١٢  
٠.٠١٨±٠.٢٢  ٠.٢٤-٠.١٧  ٠.٠١٠±٠.٢٣  ٠.٢٦-٠.١٩  ١٨  
٠.٠٢٢±٠.٢٠  ٠.٢٢-٠.١٦  ٠.٠٣٢±٠.٢٠  ٠.٢٢-٠.١٥  ٢٤  
٠.٠٢١±٠.١٩  ٠.٢٠-٠.١٥  ٠.٠١٥±٠.١٨  ٠.٢٢-٠.١٦  ٤٨  
٠.٠٠٨±٠.١٩  ٠.٢١-٠.١٥  ٠.٠٠٧±٠.١٨  ٠.٢٠-٠.١٥  ٧٢  
٠.٠١١±٠.١٧  ٠.٢٠-٠.١٥  ٠.٠١٠±٠.١٦  ٠.١٨-٠.١٥  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  **١٣٩٢.١٦  ١٢٨.٧٦٦  مرحلة الحلب
  **٣٣.٠٩٩  ٥٤.١٠٠  نوع الحلیب

  **١١.٢٠٧  ١٢.٩٤٢  نوع الحلیب×رحلة الحلبم
    P<0.01معنوي عند مستوى **
  

  :التركیب الكیمیائي 
سMاعات مMن  ٦بعMد %  ١٣.٣٣أن نسMبة البMروتین لحلیMب األغنMام ) ٧(یتبMین مMن الجMدول  :نسبة الب،روتین 

) P<0.01(ساعة من الحلب ، مما یدل على حصول انخفاض معنMوي  ٢٤٠بعد%  ٤.٠٣الوالدة وأصبحت 
كMذلك یتبM┎ین حMدوث انخفM┎اض فMي نسMبة البMروتین فMي حلیMب . في نسبة البروتین خMالل مرحلM┎ة السرسMوب 

  الماعز خالل 
 معنMد تحلMیلھ) ١٩٩٧( واخرون Nardoneإن ھذه القیم كانت متفقة مع ما وجده كل من . مرحلة السرسوب
  .غنام والماعز لحلیب األ اعند دراستھم) ٢٠٠١( El-Lolyو Kholifلحلیب األبقار و
عند دراسة تأثیر مرحلة الحلب على نسب الالكتوز في حلیب األغنام والماعز فMان الجMدول : نسبة الالكتوز 

في نسMبة الالكتMوز فMي حلیMب األغنMام خMالل مرحلMة الحلMب ، )  P<0.01(یوضح وجود ارتفاع معنوي ) ٨(
 نسMMاعة مMM ٢٤سMMوب وبMMدأت باالرتفMMاع بعMMد مMMن ھMMذا یالحMMظ أن نسMMبة الالكتMMوز كانMMت قلیلMMة خMMالل فتMMرة السر

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  ادر التباینمص
  **١٣٦.٧٥٠  ٠.٥١٦  مرحلة الحلب
  **٦٧.٦٢٤  ٠.٦٣٨  نوع الحلیب

  **١٨.٤٥٧  ٠.٢٨٥  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
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كMذلك كانMت نسMبة الالكتMوز منخفضMة فMي . سMاعة مMن الحلMب  ٢٤٠الوالدة لتصل إلى مستواھا الطبیعي بعد 
  سرسوب الماعز وحصل
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  تأثیر مرحلة الحلب في قیم الوزن النوعي لحلیب األغنام والماعز): ٤(الجدول 
فترة الحلب 

  ساعة/
  عزحلیب الما  حلیب األغنام

  الخطأالتجریبي±المتوسط  المدى  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى
٠.٠٠٠٧±١.٠٣٨  ١.٠٤٢-١.٠٣٦  ٠.٠٠٠٩±١.٠٤٠  ١.٠٤٤-١.٠٣٨  ٦  
٠.٠٠٠٦±١.٠٣٩  ١.٠٤٠-١.٠٣٦  ٠.٠٠٠٦±١.٠٣٩  ١.٠٤٢-١.٠٣٤  ١٢  
٠.٠٠٠٥±١.٠٣٤  ١.٠٣٨-١.٠٣٢  ٠.٠٠٠٦±١.٠٣٦  ١.٠٣٦-١.٠٣٠  ١٨  
٠.٠٠٠٦±١.٠٣٤  ١.٠٣٦-١.٠٣٠  ٠.٠٠٠٧±١.٠٣٥  ١.٠٣٧-١.٠٣٠  ٢٤  
٠.٠٠٠٤±١.٠٣٣  ١.٠٣٦-١.٠٣٠  ٠.٠٠٠٥±١.٠٣٣  ١.٠٣٤-١.٠٣٠  ٤٨  
٠.٠٠٠٥±١.٠٣٣  ١.٠٣٤-١.٠٣١  ٠.٠٠٠٥±١.٠٣٢  ١.٠٣٤-١.٠٣٠  ٧٢  
٠.٠٠٠٤±١.٠٣٠  ١.٠٣٢-١.٠٢٨  ٠.٠٠٠٦±١.٠٣٢  ١.٠٣٣-١.٠٣٠  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  **١٩.٨٩٧  ٠.٠٣٥  مرحلة الحلب
  **١٢.٨٩١  ٠.٠٠٨  نوع الحلیب

  **١١.٥٩٥  ٠.٠٠٦  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
    P<0.01معنوي عند مستوى **
  

  لحلیب األغنام والماعز) دقیقة(تأثیر مرحلة الحلب في قیم زمن التجبن ): ٥(الجدول 
فترة الحلب 

  ساعة/
  حلیب الماعز  حلیب األغنام

  الخطأالتجریبي±توسطالم  المدى  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى
٠.٢٤±٦  ٦.٤٥-٥.٥٠  ٠.١٢±٥  ٥.٥٠-٤  ٦  
٠.٣٠±٦  ٦.٣٠-٥.١٠  ٠.١١±٥  ٦.٠-٤.٢  ١٢  
٠.١٦±٥  ٥.٥٠-٤.٤٥  ٠.٠٨±٣.٦  ٤.٠-٣.٠  ١٨  
٠.١٣±٥  ٥.٢٠-٤.١٠  ٠.٠٠٤±٢.٢  ٣.٠-١.٥٥  ٢٤  
٠.١١±٥  ٥.١٠-٤.٠  ٠.٠٠٤±٢.٢  ٢.١٠-٢.٠  ٤٨  
٠.٠٧±٥  ٥.٥-٤.٠  ٠.٠٠٣±٢  ٣.٠-١.٥٥  ٧٢  
٠.٠٠٤±٣  ٤.٠-٢.٥٠  ٠.٠٠١±١.٨  ٢.٠-١.٥٠  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  *٧٤.٤٠  ٢.٢٢  مرحلة الحلب
  *٥٠.٣٠  ٣.٢٥  نوع الحلیب

  *٢.٣٣  ٠.٣٥٢  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
    P<0.05معنوي عند مستوى *
  

نة بMین حلیMب األغنMام ساعة من الحلب ، وعند المقار ٢٤٠بعد  ٤.٨٣لتصل إلى ) P<0.01(ارتفاع معنوي 
والماعز في نسبة الالكتوز یتضح أن النسبة كانت أعلى في حلیب الماعز مقارنة بنسMبتھا فMي حلیMب األغنMام 

أن انخفMMاض نسMMبة الالكتMMوز فMMي حلیMMب السرسMMوب قMMد یعMMود إلMMى انخفMMاض الكلوكMMوز . خMMالل مرحلMMة الحلMMب 
  ).١٩٨٣، Kuhn(والالكتوالبومین في سیرم الدم 

أن نسب┎ة الدھن كانت مرتفعة خالل الساعات األولى من الحلب إذ كانت ) ٩(یبین الجدول:  نسبة الدھن
بعد %  ٤.٠٠وأصبح┎ت ھذه النس┎بة % ٦.١٢ساعات من الوالدة  ٦النسبة في حلی┎ب األغن┎ام بعد

اعات س ٦ساعة من الوالدة ، كذلك الحال بالنسبة إلى حلیب الماعز فقد كانت نسبة الدھن مرتفعة بعد ٢٤٠
إن االرتفاع في نسبة الدھن في السرسوب قد . ساعة  ٢٤٠بعد % ٣.٥٤ووصلت إلى % ٦.٢٦من الحلب 

  یعود إلى إن كمیةالحلیب 
المنتج والذي كان قلیال خالل مرحلة السرسوب ،حیث انھ من المعروف إن نسبة الدھن تزداد بقلة كمیة 

  ) .١٩٩٧وآخرون ، Ashworth(الحلیب المفرز 
أن نسMMبة المMMواد الصMلبة كانMMت مرتفعMMة فMMي السMMاعات ) ١٠(یتبMین مMMن الجMMدول :اد الص،،لبة الكلی،،ة نس،بة الم،،و

 ٦فMي حلیMب األغنMام والمMاعز، علMى التMوالي، بعMد % ٢٥.٩٨و ٢٦.٥٦األولى من الحلب ،فقد كانت النسبة 
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ب فMMي حلیMM% ١٢.٥٣فMMي حلیMMب األغMM┎نام و % ١٦.٠٥سMMاعات مMMن الMMوالدة بMMین ووصMMلت ھMMذه النسMMبة إلMMى 
  ٢٤٠الماع┎ز بعد 
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  لحلیب األغنام والماعز) غم(تأثیر مرحلة الحلب في قیم شد الخثرة ): ٦(الجدول 
فترة الحلب 

  ساعة/
  حلیب الماعز  حلیب األغنام

  الخطأالتجریبي±المتوسط  المدى  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى
٠.٦٥±٣٤  ٣٦-٣٢  ٠.٤٧±٣٠  ٣٢-٢٨  ٦  
٠.٧٠±٤٠  ٤٢-٣٨  ٠.٤٥±٣١  ٣٣-٢٧  ١٢  
٠.٧٢±٤٠  ٤٢-٣٨  ٠.٤٧±٣٢  ٣٤-٢٩  ١٨  
٠.٧٠±٤٥  ٤٧-٤٣  ٠.٤٦±٣٣  ٣٥-٣٠  ٢٤  
٠.٧٤±٥١  ٥٢-٤٩  ٠.٤٧±٣٤  ٣٥-٣٠  ٤٨  
٠.٧٣±٥٣  ٥٥-٥١  ٠.٤٤±٣٤  ٣٥-٣١  ٧٢  
٠.٧٧±٦٠  ٦٢-٥٨  ٠.٧٨±٤٤  ٤٨-٤٦  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  غ م٤١.٠٢١  ١٣.٢١٥  مرحلة الحلب
  *١٣.٢٥٤  ٦.٤٤٢  نوع الحلیب

  *١١.٠٢٥  ٨.٨٤٥  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
  م غیر معنوي.غ        P<0.05معنوي عند مستوى *
  

  تأثیر مرحلة الحلب في نسبة البروتین لحلیب األغنام والماعز): ٧(الجدول 
فترة الحلب 

  ساعة/
  حلیب الماعز  حلیب األغنام

  جریبيالخطأ الت±المتوسط  المدى  الخطأالتجریبي±المتوسط  المدى
٠.٢٥±١٥.٢٦  ١٥.٩٤-١٤.٥٨  ٠.١٢±١٣.٣٣  ١٤.٠٨-١١.٢٥  ٦  
٠.١٨±١٣.٤٣  ١٣.٨٥-٢١.٧٧  ٠.٢٢±١٠.٠٥  ١١.٥٤-٩.١٢  ١٢  
٠.١٤±٨.٠٠  ٨.٤٣-٧.٥٤  ٠.٠٨±٨.٥٤  ٩.٦٧-٨.٠٠  ١٨  
٠.٠٩±٦.٥٥  ٧.٠٨-٦.١٢  ٠.٠٨±٧.٣٢  ٨.٨١-٦.٩٥  ٢٤  
٠.٠٧±٥.١٣  ٥.٧٤-٤.٧٥  ٠.٠٥±٦.٥٤  ٧.٠٥-٦.٠٠  ٤٨  
٠.٠٥±٤.٥٣  ٤.٧٩-٤.٠٤  ٠.٠٤±٤.٧٩  ٥.١٤-٤.٢٣  ٧٢  
٠.٠٣±٣.٥٢  ٣.٦٣-٣.٥٠  ٠.٠٤±٤.٠٣  ٤.٥٥-٣.٨٧  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  **١٢٥.٦٩٧  ٥٤.١٤  مرحلة الحلب
  **١٥.٤٠٧  ١٣.٢٢  نوع الحلیب

  **١٢.٧٧٣  ١١.١٣  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
    P<0.01معنوي عند مستوى **

  

إن السبب في االرتفاع في نسبة المواد الصلبة في حلیب السرسوب قد یعود إلى االرتفاع . ساعة من الوالدة 
فMMي معظMMم مكونMMات الحلیMMب كMMالبروتین والMMدھن والرمMMاد فMMي السرسMMوب ، وكانMMت النتMMائج مطابقMMة لمMMا وجMMده 

Kholif وEl-Loly )٢٠٠١.(  
  :الھجرة الكھربائیة لبروتینات الشرش على ھالم االكرلماید 

ظھMور خمسMة منMاطق تمثMل شMقوق بروتینMات ) أ١(یتبMین مMن الشMكل  :ات الشرش في حلی،ب األغن،ام بروتین
 AالبیتMMMاالكتوكلوبیولین ) مMMMن األسMMMفل إلMMMى األعلMMMى(الشMMMرش فMMMي حلیMMMب األغنMMMام وان ھMMMذه الشMMMقوق كانMMMت  

  . نات المناعة كلوبیولیوالبومین مصل الدم والفاالكتالبومین والبروتیوز ببتون و B البیتاالكتوكلوبیولینو
–والMMMذي یمثMMMل نسMMMب ھMMMذه المنMMMاطق خMMMالل مرحلMMMة الحلMMMب أن البیتMMMا ) ١١(یالحMMMظ مMMMن الجMMMدول 

سMاعات مMن  ٦بعد % ٣٥.٤٢بدأ باالرتفاع خالل مرحلة الحلب حیث كانت النسبة ) A+B(الكتوكلوبیولین 
ساعة  ٢٤اضحا بعد ساعة بعد الوالدة ، و أن ھذا االرتفاع كان و ٢٤٠بعد % ٤٦.٠٠الوالدة ووصلت إلى 

الكتالبومین فقد بدأ باالرتفMاع خMالل مرحلMة الحلMب ، وان ھMذا االرتفMاع -إلى الشق الفا أما بالنسبة.من الوالدة
كMان مختلفMا )  BSA(ساعة من الوالدة ، في حین أن الشق الممثل أللبومین مصل الدم  ٤٨كان واضحا بعد 
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سMاعات  ٦بعMد % ١١.٦٦رحلMة الحلMب فقMد كانMت النسMبة عن الشقین السابقین حیث بدأ باالنخفMاض خMالل م
سMاعة  ٢٤سMاعة مMن الMوالدة ، وان االنخفMاض كMان واضMحا بعMد  ٢٤٠بعد %  ٧.٢٤من الوالدة لتصل إلى 

كانMMMت مرتفعMMMة فMMMي السرسMMMوب واخMMMذت ) Ig(كمMMMا یالحMMMظ أن نسMMMب كلوبیولینMMMات المناعMMMة .مMMMن الMMMوالدة 
كMذلك لMوحظ حMدوث انخفMاض فMي نسMب .ساعة من الMوالدة  ٢٤باالنخفاض،وان االنخفاض كان واضحا بعد 

إن االرتفاع في نسب كلوبیMولین سMیرم الMدم والبروتیMوز ببتMون .خالل مرحلة الحلب)  p.p(البروتیوز ببتون 
  وكلوبیولینات المناعة  في بدایة مرحلة الحلب قد یعود 

إلى ارتفاعھا في الدم الMوارد إلMى الغMدة اللبنیMة ، فضMال عMن التغیMر فMي مكونMات الMدم بسMبب الحالMة الفسMلجیة 
  .للحیوان إثناء وبعد الوالدة  

  
  تأثیر مرحلة الحلب في نسبة الالكتوز األغنام والماعز): ٨(الجدول

فترة الحلب 
  ساعة/

  حلیب الماعز  حلیب األغنام
  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى  لتجریبيالخطأا±المتوسط  المدى

٠.٠٦±٣.٨٢  ٣.٨٤-٣.٤٤  ٠.٠٨±٣.٤٩  ٣.٦٥-٣.٢٤  ٦  
٠.٠٧±٤.٠٠  ٤.١٢-٣.٧٨  ٠.٠٦±٣.٩٧  ٤.٠٢-٣.٢٨  ١٢  
٠.٠٤±٤.٣٣  ٤.٤٢-٤.١٥  ٠.٠٧±٤.٢٠  ٤.٣٢-٣.٩٧  ١٨  
٠.٠٦±٤.٤٦  ٤.٥٠-٤.٣٢  ٠.٠٨±٤.٣٥  ٤.٥٦-٤.٠٥  ٢٤  
٠.٠١٤±٤.٧٢  ٤.٨٧-٤.٥٤  ٠.٠٩±٤.٥٢  ٤.٧٦-٤.٢٢  ٤٨  
٠.٠١١±٤.٧٥  ٤.٨٢-٤.٥٩  ٠.٠١٥±٤.٧٥  ٤.٨٧-٤.٢٥  ٧٢  
٠.٠١٢±٤.٨٣  ٤.٩٢-٤.٦٤  ٠.٠١٠±٤.٩١  ٤.٩٧-٤.٣٥  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  **٧٤.٨٥٦  ٠.٦٨٧  مرحلة الحلب
  **٩.٠٩٨  ٠.٨٢٥  نوع الحلیب

  **٦٥.١٥٤  ١.٣٠٣  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
    P<0.01معنوي عند مستوى **
  

  الحلب في نسبة الدھن لحلیب األغنام والماعز ةتأثیر مرحل): ٩(الجدول
فترة الحلب 

  ساعة/
  حلیب الماعز  حلیب األغنام

  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى  الخطأالتجریبي±المتوسط  المدى
٠.٠٦±٤.٨٢  ٤.٩٢-٤.٦٤  ٠.٠٨±٤.٩١  ٤.٩٧-٤.٣٥  ٦  
٠.٠٧±٤.٧٥  ٤.٨٢-٤.٥٩  ٠.٠٦±٤.٧٥  ٤.٨٧-٤.٢٥  ١٢  
٠.٠٤±٤.٧٢  ٤.٨٧-٤.٥٤  ٠.٠٧±٤.٥٢  ٤.٧٦-٤.٢٢  ١٨  
٠.٠٦±٤.٤٦  ٤.٥٠-٤.٣٢  ٠.٠٨±٤.٣٥  ٤.٥٦-٤.٠٥  ٢٤  
٠.٠١٤±٤.٣٣  ٤.٤٢-٤.١٥  ٠.٠٩±٤.٢٠  ٤.٣٢-٣.٩٧  ٤٨  
٠.٠١١±٤.٠٠  ٤.١٢-٣.٧٨  ٠.٠١٥±٣.٩٧  ٤.٠٢-٣.٢٨  ٧٢  
٠.٠١٢±٣.٨٢  ٣.٨٤-٣.٤٤  ٠٠١٠.±٤.٤٩  ٣.٦٥-٣.٢٤  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  **٧٤.٨٥٦  ٠.٦٨٧  مرحلة الحلب
  **٩.٠٩٨  ٠.٨٢٥  نوع الحلیب

  **٦٥.١٥٤  ١.٣٠٣  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
    P<0.01معنوي عند مستوى **
  

ظھور خمسة مناطق بعMد الفصMل علMى ھMالم ) ب١(یالحظ من الشكل  :بروتینات الشرش في حلیب الماعز 
عنMMد دراسMMتھ لشMMقوق )  ١٩٨٩(  Aliاالغنام،وھMMذا مشMMابھ لمMMا وجMMده  االكرلمایMMد كمMMا ھMMو الحMMال فMMي شMMرش

الكتوالبومM┎ین كانMت نسبM┎تھ -أن البیM┎تا) ١٢(یتبی┎ن مMن الجM┎دول . بروتینات الش┎رش في الحلی┎ب ألجاموسي 



  ٢٠٠٨) ٣(العدد) ٣٦(المجلد                       (ISSN 1815-316X)           مجلة زراعة الرافدین                
 

 ٢٤٠بعMMد %  ٤٥.٨٦لیصMMل إلMMى  عسMMاعات مMMن الMMوالدة واخMMذ باالرتفMMا ٦بعMMد% ٣٦.٠٠حلیMMب المMMاعز فMMي
الكتMالبومین -ساع┎ة من الوالدة ، كم┎ا یالح┎ظ إن االلفMا ٤٨،وان االرتفاع كان واضحا بعد ساعة من الوالدة 

یتبین من نفس الجMدول . كان منخفظأ بعد الوالدة واستمر باالرتفاع للوصول إلى النسبة الطبیعیة في الحلیب 
لتي أخذت باالنخفاض إن نسبة كلوبیولین مصل الدم في حلیب الماعز كانت مرتفعة في مرحلة السرسوب وا

نفMMس المالحظMMات وجMMدت فMMي نسMMب كلوبیولینMMات .سMMاعة ٢٤٠التMMدریجي للوصMMول إلMMى النسMMبة الطبیعیMMة بعMMد 
المناعMMة والبرتیMMوز ببتMMون ، ومMMن ھMMذا یتضMMح أن ھMMذه الشMMقوق كانMMت مرتفعMMة فMMي مرحلMMة السرسMMوب وأخMMذت 

  .باالنخفاض خاللھ إلى أن وصلت إلى النسبة الطبیعیة في الحلیب 
  
  تأثیر مرحلة الحلب في نسبة المواد الصلبة لحلیب األغنام والماعز): ١٠(لجدولا

فترة الحلب 
  ساعة/

  حلیب الماعز  حلیب األغنام
  الخطأ التجریبي±المتوسط  المدى  الخطأالتجریبي±المتوسط  المدى

٠.٢٤٨±٢٥.٩٨  ٢٦.١٢-٢٥.٥٤  ٠.١٣٣±٢٦.٥٦  ٢٦.٨٧-٢٦.٠٨  ٦  
٠.١٥٥±٢٤.٥٦  ٢٤.٨٨-٢٤.١٢  ٠.٥٤٧±٢٣.٤٠  ٢٣.٨٤-٢٢.٨٧  ١٢  
٠.٠٥٧±١٩.٤٢  ١٩.٦٧-١٩.٠٥  ٠.٠٥٦±٢٠.٠٨  ٢٠.٣٦-١٩.٧٢  ١٨  
٠.٠٤٧±١٩.٢٤  ١٩.٥٤-١٩.٠٢  ٠.٠٦٣±١٩.٧٩  ٢٠.٠٧-١٩.٣٦  ٢٤  
٠.٠٣٢±١٥.٠٤  ١٥.٥٥-١٤.٨٢  ٠.٠٥٤±١٨.٥٩  ١٨.٨٥-١٨.١٢  ٤٨  
٠.٠٢٨±١٤.٤٠  ١٤.٧٢-١٤.٢٦  ٠.٠٤٢±١٧.٤٣  ١٧.٧٤-١٧.٠٠  ٧٢  
٠.٠١٩±١٢.٥٣  ١٢.٨٢-١٢.٠٨  ٠.٠٢٥±١٦.٠٥  ١٦.٥٥-١٥.٧٢  ٢٤٠  

  المحسوبة Fقیمة   اقل فرق معنوي  مصادر التباین
  **١٤٥٨.٣٢٦  ١٢٤.٣٥٦  مرحلة الحلب
  **٧٥٢.١٥٤  ١٥.٢٤٧  نوع الحلیب

  **٣٢.٢١٥  ١١.٢٥٠  نوع الحلیب×مرحلة الحلب
    P<0.01معنوي عند مستوى **
  

  ات الشرش لحلیب األغنام تأثیر مرحلة الحلب في شقوق بروتین): ١١(الجدول           
  ساعة/مرحلة الحلب  %الشقوق 

٢٤٠  ٤٨  ٢٤  ٦  
  ٤٦.٠٠  ٣٧.١٢  ٣٥.٦٤  ٣٥.٤٢  بیتاالكتوكلوبیولین

  ٠.١٢  ٠.٦٦  ١.٥٢  ١.٧٣  بروتیوز ببتوز
  ١٥.٦٥  ١١.٨٥  ١٠.٠٤  ١٠.٠٠  الفاالكتالبومین

  ٧.٢٤  ٩.٢٤  ١١.٥٠  ١١.٦٦  البومین مصل الدم
  ٤.٠٩  ٩.٨٣  ١١.٨٦  ١٢.٣٦  كلوبیولینات المناعة

  

  
تم فص┎ل بروتینات الشرش في حلیMب ) :  SDS-PAGE(الھجرة الكھربائیة على ھالم االكرلماید بطریقة 

وذلMك مMن خMالل مقارنتھMا ) KDa(كل من األغنام والماعM┎ز حسMب األوزان الجزیئیMة بوحMدات كیلMو دالتMون 
أن األجMزاء الكبیMرة الMوزن الجزیئMي  ) ٣و٢(فقد تبین مMن الشMكلین ) protein marker(بالبروتین القیاسي 

من الفصل یالحظ احتواء الشMرش . كانت قریبة من قاعدة الھالم وان األوزان الصغیرة كانت في قمة الھالم 
إن التقMدیر قMد تMم بالمقارنM┎ة بالبروتیM┎ن القیاسMي وفMي حالM┎ة ( على المكونات البروتینیة والموضحة فیما یلي 

لMMبعض بروتینMMات الشMMرش فقMMد تMMم معرفتھMMا عMMن طریMMق المسMMافة المقطوعMMة علMMى  تواجMMد البروتینMMات القیاسMMیة
لذلك فان بعض األوزان الجزیئیة تكون بشMكل تقریبMي  )١٩٩٩( Arthurالھالم وحسب الطریقة المتبعة في 

  .وخصوصا في البقع التي ال یقابلھا بروتین قیاسي في الشكل 
  



  ٢٠٠٨) ٣(العدد) ٣٦(المجلد                       (ISSN 1815-316X)           مجلة زراعة الرافدین                
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الماعز –االغنام ب  –م االكرلماید لبروتینات شرش أ الفصل على ھال): ١(الشكل 
  

 -٥الفاالكتMMMMالبومین  -٤البروتیMMMMوز ببتMMMMون -٣ BبیتMMMMاالكتوكلوبیولین -٢ AبیتMMMMاالكتوكلوبیولین  -١
  كلوبیولینات المناعة -٦البومین مصل الدم  

  
  تأثیر مرحلة الحلب في شقوق بروتینات الشرش لحلیب الماعز): ١٢(الجدول 

  ساعة/لة الحلبمرح  %الشقوق 
٢٤٠  ٤٨  ٢٤  ٦  

  ٤٥.٨٦  ٣٨.٠٠  ٣٦.١٤  ٣٦.٠٠  بیتاالكتوكلوبیولین
  ٠.١١  ٠.٤٦  ١.٣٥  ١.٨٢  بروتیوز ببتوز
  ١٥.٥٤  ١٢.٣٩  ١٢.٢٤  ١٢.١٢  الفاالكتالبومین

  ٧.٤٤  ٩.٥٢  ١.٣٧  ١١.٧٧  البومین مصل الدم
  ٤.٢٩  ١٠.٠٠  ١٢.٢٦  ١٢.٥٤  كلوبیولینات المناعة

  
 SDS_PAGEھربائیة على ھالم االكرلماید بطریقة الھجرة الك): ١٣(الجدول 

  KDa/الوزن الجزیئي التقریبي   نوع البروتین
  ٣٠٠اكثر من  IgAكلوبیولینات المناعة نوع 
  ٧٥٠   IgMكلوبیولینات المناعة نوع

  ٢، ١ظھربشكل بقعتین تمثل النوع ١٥٠  IgGكلوبیولینات المناعة نوع 
  ٨٠  Transferrinالبروتین األحمر 

  ٧٠     Lactoferrinالالكتوفرین 
  ظھر بشكل بقعتین ٦٨ -٥٤  البومین مصل الدم

 Bو  Aظھر بشكل بقعتین ١٨  البیتاالكتوكلوبیولین 
  ١٥  االلفاالكتاكلوبیولین

  ٢٠٠، ١٠٠، ٤ظھر بثالثة بقع بمدى   البروتیوز ببتون 
  
    ELISAفصل كلوبیولینات المناعة باستخدام  -٤

  :اعة في حلیب ومصل دم األغنام كلوبیولینات المن
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تأثیر مرحلة الحلب في كلوبیولینات المناعة لحلیب ) ١٣(یتبین من الجدول : IgSكلوبیولینات المناعة نوع 
فMي الحلیMب  IgSخMالل مرحلMة الحلMب ،حیMث كانMت كمیMة  IgSوسیرم دم األغنMام ،فقMد لMوحظ انخفMاض فMي 

كما یالحظ أن االنخفاض فMي .لة الحلب ،على التوالي ساعة من مرح ٢٤٠و٦مل ، بعد /ملغم ٤٤.٤و ٧٠.٨
فMي مصMل دم  IgSكذلك یالحظ حدوث انخفاض في كمیة .ساعة من الوالدة  ٢٤كان واضحا بعد  IgSكمیة 

  .ساعة من مرحلة الحلب  ٤٨كان واضحا بعد  IgSفي كمیة  ضاألغنام ، حیث یالحظ إن االنخفا
انخفضت خMالل مرحلMة الحلMب ،فقMد  IgGل نفسھ یتبین أن كمیة من الجدو: IgGكلوبیولینات المناعة نوع 

مMMل بعMMد /ملغMMم ٤١.٠و٤٣.٠و٤٥.٦سMMاعات مMMن الحلMMب لتصMMل إلMMى  ٦مMMل بعMMد /ملغMMم ٦١.٤كانMMت الكمیMMة 
كما یظھر انخفاض فMي ھMذا الشMق فMي مصMل الMدم إن .ساعة من مرحلة الحلب ،على التوالي  ٢٤٠و٤٨و٢٤

  . ساعة من الوالدة  ٢٤٠ات المناعة كان واضحا بعد االنخفاض في ھذا الشق من كلوبیولین
  

  
  

على أساس  لبروتینات شرش ومصل دم األغنام) SDS-PAGE(الفصل الكھربائي باستخدام ):  ٢(الشكل 
  )Protein marker(البروتین القیاسي - M) KDa(الوزن الجزیئي 
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على أساس  لبروتینات شرش و مصل دم الماعز) SDS-PAGE(لفصل الكھربائي باستخدام ا):  ٣(الشكل 
  )Protein marker(البروتین القیاسي -M)  KDa(الوزن الجزیئي 

  

 ٥.٨سMMاعات مMMن مرحلMMة الحلMMب كانMMت  ٦بعMMد  IgMلMMوحظ أن كمیMMة  : IgMكلوبیولین،،ات المناع،،ة ن،،وع 
سMMاعة مMMن  ٢٤٠مMMل بعMMد /ملغMMم ٢.٢ن الكمیMMة أصMMبحت مMMل واسMMتمرت باالنخفMMاض التMMدریجي بحیMMث أ/ملغMMم

ساعة من الحلMب ، بینمMا كمیMة ھMذا الشMق  ٢٤الحلب على التوالي، كان االنخفاض في ھذا الشق واضحا بعد 
  .ساعة من مرحلة الحلب على التوالي  ٢٤٠و٦مل ،وذلك بعد /ملغم ١.٤و١.٦في مصل الدم كانت 

خMالل مرحلMة  IgAجدول نفسھ حدوث انخفاض في كمیMة الشMق یوضح ال : IgAكلوبیولیبات المناعة نوع 
سMاعة مMن الحلMب إلMى  ٢٤٠و٤٨و٢٤مMل ووصMلت بعMد /ملغMم ٣.٦٠سMاعات  ٦الحلب فقد كانت الكمیة بعMد 

سMاعة مMن الحلMب واسMتمر  ٤٨مل على التوالي  ،إذ كان االنخفMاض واضMحا بعMد /ملغم ١.٠٧و٠.٢٠و٠.٢٧
فMMي مصMMل الMMدم كانMMت  IgAكمMMا یتضMMح أن كمیMMة . عMMي فMMي الحلیMMب ھMMذا االنخفMMاض لیصMMل إلMMى مسMMتواه الطبی

  .ساعة من مرحلة الحلب على التوالي  ٢٤٠و٦مل وذلك بعد /ملغم ٠.١٣و٠.٣٣
  

  تأثیر مرحلة الحلب في كمیة شقوق كلوبیولینات المناعة لحلیب ومصل الدم في األغنام):١٣(الجدول  
الشقوق 

  )مل/ملغم(
  ساعة/مرحلة الحلب  األغنام

٢٤٠  ٤٨  ٢٤  ٦  
IgS ٤٤.٤  ٤٧.٧  ٥١.٥  ٧٠.٨  الحلیب  

  ١٧.٩٣  ١٩.٢٠  ١٩.٦٧  ٢٠.١٣  مصل الدم
  ٢٦.٤٧  ٢٨.٥٠  ٣١.٨٣  ٥٠.٦٧  الفرق

IgG ٤١.٠  ٤٣.٠  ٤٥.٦  ٦١.٤  الحلیب  
  ١٦.٤  ١٧.٥  ١٧.٨  ١٨.٢  مصل الدم

  ٢٧.٩  ٣٥.١  ٤٠.٢  ٤٣.٢  الفرق
IgM ٢.٢  ٢.٣  ٢.٥  ٥.٨  الحلیب  

  ١.٤  ١.٥  ١.٦  ١.٦  مصل الدم
  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٩  ٤.٢  الفرق

IgA ١.٢٠  ٢.٤  ٣.٤٠  ٣.٦٠  الحلیب  
  ٠.١٣  ٠.٢٠  ٠.٢٧  ٠.٣٣  مصل الدم

  ١.٠٧  ٢.٢٠  ٣.١٣  ٣.٢٧  الفرق
  

  مرحلة الحلب في كمیة كلوبیولینات المناعة لحلیب ومصل الدم في الماعز رتأثی) ١٤(الجدول 
الشقوق 

  )مل/ملغم(
  ساعة/مرحلة الحلب  الماعز

٢٤٠  ٤٨  ٢٤  ٦  
IgS ٥٠.١  ٦١.٠  ٦٨.٩  ٧٧.٤  الحلیب  

  ١٤.٦  ١٧.٣٩  ١٨.٩٧  ١٩.٦  مصل الدم
  ٣٥.٥  ٤٣.٦١  ٤٩.٩٣  ٥٧.٨  الفرق

IgG ٤٤.٣  ٥٢.٦  ٥٨.٠  ٦٣.٣  الحلیب  
  ١٣.٣  ١٥.٨  ١٧.١  ١٧.٧  مصل الدم

  ٣١.٠  ٣٦.٨  ٤٠.٩  ٤٥.٦  الفرق
IgM ٤.٣  ٥.١  ٦.٥  ٨.٥  الحلیب  

  ١.٢  ١.٤  ١.٦  ١.٦  مصل الدم
  ٣.١  ٣.٧  ٤.٩  ٦.٩  الفرق

IgA ١.٦  ٣.٣  ٤.٤  ٥.٦  الحلیب  
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  ٠.١  ٠.١٩  ٠.٢٧  ٠.٣  مصل الدم
  ١.٥  ٣.١١  ٤.١٣  ٥.٣  الفرق

  
من خالل النتائج المتحصل علیھMا نسMتطیع أن نبMین أن كMل الشMقوق المدروسMة كانMت مرتفعMة فMي السرسMوب 

MMذه الشMMة ھMMادة كمیMMى زیMMود إلMMد یعMMذا قMMي ،و ھMMب الطبیعMMي الحلیMMا فMMة بكمیتھMMة مقارنMMبب الحالMMدم بسMMي الMMقوق ف
إن . الفسلجیة للحیوان كنتیجة للوالدة وقد انعكMس ھMذا بزیMادة كمیMة الشMقوق بالحلیMب فMي مرحلMة السرسMوب 

 Mahranعند دراستھم على حلیب النعاج ومع ) ١٩٧٩(وآخرون  Shubberھذه النتائج كانت متوافقة مع 
  .حلیب ألجاموسي  ىعند دراستھم عل) ١٩٩٧(وآخرون  
  :لوبیولینات المناعة في حلیب ومصل دم الماعز ك

تأثیر مرحلة الحلب في كلوبیولینات المناعة لحلیب ) ١٤(یتبین من الجدول : IgSكلوبیولینات المناعة نوع 
فMي  IgSخMالل مرحلMة الحلMب ،فقMد كانMت كمیMة  IgS ومصMل دم المMاعز، حیMث لMوحظ وجMود انخفMاض فMي 

مMل وذلMك /ملغMم ٥٠.١ساعة من مرحلة الحلب ،وأصبحت ھMذه الكمیMة  ٦مل ، بعد /ملغم٧٧.٤حلیب الماعز 
سMMاعة مMMن  ٤٨كMMان واضMMحا بعMMد  IgSكمMMا یالحMMظ أن االنخفMMاض فMMي كمیMMة .سMMاعة مMMن الحلMMب ٢٤٠بعMMد

  .في مصل دم الماعز  IgSكما یالحظ حدوث انخفاض في كمیة .الوالدة
فMي حلیMب المMاعز انخفضMت خMالل  IgG من الجدول نفسھ یتبMین أن كمیMة: IgGكلوبیولینات المناعة نوع 

 ٤٤.٣و٥٢.٦و٥٨.٠سMاعات مMن الحلMب لتصMل إلMى  ٦مل بعMد /ملغم ٦٣.٣مرحلة الحلب ،فقد كانت الكمیة 
كMان واضMحا  IgGإن االنخفMاض فMي .ساعة من مرحلة الحلMب ،علMى التMوالي  ٢٤٠و٤٨و٢٤مل، بعد /ملغم
  .في سیرم دم الماعز IgGمیة كما یالحظ حدوث انخفاض في ك. ساعة من الوالدة ٢٤٠بعد 

مMMل /ملغMMم ٨.٥سMMاعات مMMن مرحلMMة الحلMMب كانMMت  ٦بعMMد  IgMإن كمیMMة  : IgMكلوبیولین،،ات المناع،،ة ن،،وع 
كMان االنخفMاض فMي . سMاعة مMن الحلMب  ٢٤٠مل بعد /ملغم ٤.٣واستمرت باالنخفاض التدریجي لتصل إلى 

  .ساعة من الوالدة  ٢٤ھذا الشق واضحا بعد 
فMMي حلیMMب  IgAحMMدوث انخفMMاض فMي كمیMMة الشMMق الجMدول نفسMMھ یوضMMح  : IgAناع،،ة ن،،وع كلوبیولیب،ات الم

سMMMMMMاعة مMMMMMMن الحلMMMMMMب ٢٤٠و٤٨و٢٤و ٦المMMMMMMاعز خMMMMMMالل مرحلMMMMMMة الحلMMMMMMب فقMMMMMMد كانMMMMMMت الكمیMMMMMMة بعMMMMMMد 
كمMا . سMاعة مMن الحلMب ٤٨مل علMى التMوالي، حیMث كMان االنخفMاض واضMحا بعMد /ملغم١.٦و٣.٣و٤.٤و٥.٦

سMاعة مMن مرحلMة الحلMب  ٢٤٠مMل وذلMك بعMد /ملغMم٠.١٠و ٠.٣ت في مصMل الMدم كانIgA Mیتضح أن كمیة 
أخMذت ) IgAو IgMو IgGو IgS(من خالل النتائج المتحصل علیھMا یتضMح أن كMل الشMقوق .على التوالي 

  باالنخفاض خالل مرحلة الحلب لتصل إلى مستواھا 
وب مقارنة بكمیتھا فMي ساعة من الحلب ، وان كمیة ھذه الشقوق كانت مرتفعة في السرس ٢٤٠الطبیعي بعد 

  . الحلیب الطبیعي 
حMدوث انخفMاض ) ١٥(یبMین الجMدول :التداخل بین شقوق كلوبیولینات المناعة في حلی،ب األغن،ام والم،اعز 

أن ھMMذا االنخفMMاض كMMان .خMMالل مرحلMMة الحلMMب  IgAو IgMو IgGو IgSفMMي كمیMMات ) P<0.01(معنMMوي 
  . IgMو IgSساعة من الحلب في الشق  ٢٤واضحا بعد 

  
  تأثیر مرحلة الحلب في التداخل بین حلیب األغنام والماعز في شقوق كلوبیولینات المناعة  : ) ١٥(جدول ال

الشقوق 
  مل/ملغم

  مصادر التباین  مرحلة الحلب  نوع الحلیب
  الشقوق  التداخل  ٢٤٠  ٤٨  ٢٤  ٦

IgS ٤٤.٤  ٤٧.٧  ٥١.٥  ٧٠.٨  األغنام      
      ٥٠.١  ٦١.٠  ٦٨.٩  ٧٧.٤  الماعز
  *  *  ب ج ٤٧.٢٥  أ ب ج ٥٤.٣٥  ب أ٦٠.٢  أ ٧٤.١  طالمتوس

      ٠.٤٦  ٠.٦٢  ٠.٧٤  ٠.٢٨  يالخطأ التجریب
IgG ٤١.٠  ٤٣.٠  ٤٥.٦  ٦١.٤  األغنام      

      ٤٤.٣  ٥٢.٦  ٥٨.٠  ٦٣.٣  الماعز
  غ م  غ م  ب٤٢.٦٥  أ ب٤٧.٨  أ ٥١.٨٠  أ٦٢.٣٥  المتوسط
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      ٠.٤  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٤  يالخطأ التجریب
IgM ٢.٢  ٢.٣  ٢.٥  ٥.٨  األغنام      

      ٤.٢  ٥.١  ٦.٥  ٨.٥  الماعز
  **  **  ب٣.٢٠  أ ب ٣.٧٠  أ ب٤.٥  أ٧.١٥  المتوسط

      ٠.٤٧  ٠.٥٤  ٠.٦٣  ٠.٤٣  يالخطأ التجریب
IgA  ١.٢  ٢.٤  ٣.٤  ٣.٦  األغنام      

      ١.٦  ٣.٣  ٤.٤  ٥.٦  الماعز
  غ م  **  ب ج١.٤٠  أ ب ج٢.٨٥  أ ب ٣.٩  أ٤.٦٠  المتوسط

      ٠.١١  ٠.٣٦  ٠.٣٢  ٠.٤٣  يالخطأ التجریب
    غ م غیر معنوي) P<0.05(معنوي عند)  * P<0.01(معنوي عند ** 
  

ساعة مMن الMوالدة ،فMي حMین كMان االنخفMاض معنویMا  ٤٨ظھر بعد  IgAبینما لوحظ أن االنخفاض في الشق 
فMMي حلیMMب المMMاعز كانMMت اكبMMر منھMMا فMMي حلیMMب  IgSان كمیMMة . سMMاعة مMMن الMMوالدة  ٢٤بعMMد   IgGفMMي الشMMق 
في حلیب الماعز مقارنة بكمیتھ في  IgSساعات من الحلب ، وانعكس ھذا االرتفاع في كمیة  ٦د األغنام  بع

فMي   IgMأمMا الشMق .في حلیب الماعز كان اكبر منMھ فMي حلیMب األغنMام IgGكذلك فان الشق .حلیب األغنام
  ).١٩٩٨(خرون وآ Awadehإن ھذه النتائج كانت متفقة مع .حلیب الماعز كان اكبر مما في حلیب األغنام
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ABSTRACT 

The samples of milk had taken from ten animals ; sheep and goats , five samples 
from each after 6,12,18,24,48,72,240 hours from birth . Also, The samples of blood 
serum had taken for both sheep and goats after 6, 24 ,48 , 240 hours from birth . 
Chemical and physical changes in  milk for both kinds were studied.It was noticed that 
the acidity,curd tention, clotting time, proteins, fat,viscosity and total solids for sheep and 
goat were higher at the beginning of milking stage. Lactose and pH show low values 
during colostrum stage then started to increase gradually during later stages of milking. 
During protein separation in both types of  milk by acrylamide gel electrophoresis, 
β-lactoglobuline and α-lactalbumine were lower in the colostrums then increased 
gradually during the later stages of milking. The proportions of immunoglobulin, 
proteose-peptone, and blood serum albumin were high in colostrum stage , then 
reduced to there natural level in the milk.It was concluded that immunoglobulin 
proportions of Igs, IgG,IgM and IgA part in sheep and goat milk and blood serum 
were high in colostrum stage then reduced gradually.     
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