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 اليولشتاين أبقارلبأ وحميب الحميب ومكوناتو من خالل تركيز الالكتوفرين في  بإنتاجالتنبؤ 
 دعاء عمي حسين                     ناطق حميد القدسي  

 مدرس مساعد                           أستاذ                                            
جامعة بغداد -كمية الزراعة -قسم اإلنتاج الحيواني

 المستخمص
أبقار في  10 باستخدام الحميبتركيز بروتين الالكتوفرين في المبأ و  تقديرالدراسة بيدف التنبؤ بإنتاج الحميب ومكوناتو من خالل  أجريت

كم جنوب بغداد( لممدة  50لمشركة المتحدة لمثروة الحيوانية المحدودة في الصويرة )في محطة النصر التابعة  الموسم األول،
ئيسة باإلضافة تم تقدير تركيز بروتين الالكتوفرين في المبأ والحميب فضال عن مكومات الحميب الر . 1/4/2013 حتى 15/1/2013من

وىو اعمى من تركيزه في  لتر /ممغرام 28.03+732.78المبأ  بمغ  . أظيرت النتائج ان تركيز بروتين الالكتوفرين فيلقياس بعض المعادن
بعض العناصر المعدنية ، البروتين والالكتوز( و كما ان نسب مكونات الحميب )الدىن. لتر(/ ممغرام 19.20±  (541.11الحميب 

تبين أن انحدار أنتاج الحميب اليومي  والشيري عمى  اعمى منيا في الحميب االعتيادي.المغنيسيوم( في المبأ كانت )الكالسيوم، الفسفور و 
، بينما لم يكن انحدارىما معنويًا عمى الالكتوفرين في الحميب. كان انحدار  P<0.01)الالكتوفرين في المبأ كان موجبًا وعالي المعنوية )

( وموجبًا مع P<0.05ن في الحميب موجبًا ومعنويًا )الدىن والبروتين عمى الالكتوفرين في المبأ موجبًا وغير معنوي بينما كان انحدار الدى
البروتين ولكنو غير معنوي. أوضحت النتائج ان انحدار الكالسيوم والمغنيسيوم عمى الالكتوفرين في المبأ موجب وعالي المعنوية 

P<0.01))(5، أما  الفسفور والحديد  فكان انحدارىما سالبًا ومعنويًاP<0.0كان انحدار بعض األح .)أساسية وغير  ماض األمينية(
. يستنتج من الدراسة انو يمكن التنبؤ بإنتاج الحميب ومكوناتو في ن الموجب والسالب وبعضيا معنوياأساسية( عمى الالكتوفرين في المبأ بي

 ابقار اليولشتاين من خالل معرفة تركيز بروتين الالكتوفرين في المبأ والحميب ألغراض االنتخاب. 
 تاحية: التنبؤ، الحميب، المبأ، الالكتوفرين، أبقار اليولشتاين.  الكممات المف
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ABSTRACT     

The objective of this study was to predict the milk yield and its constituents of first parity-ten Holstein 

cows through lactoferrin concentration in colostrum and milk. The study was executed at Al-Nasr 

Dairy Cattle Station, at Essaouira (50 km south of Baghdad) during the period from 15/1/2013 to 

1/4/2013. The lactoferrin concentration in colostrum and milk, milk constituents and the minerals 

concentration were measured. The lactoferrin concentration in colostrum was 732.78+ 28.03mg/L, 

which was higher than its concentration in milk (541.11+ 19.20 mg/L). Milk constituents (fat, protein 

and lactose) and some minerals (calcium, phosphorus and magnesium) were greater in colostrum than 

in milk. The regression of daily and monthly milk yield on lactoferrin concentration in colostrum was 

positive and highly significant (P<0.01), while the regression of these characters on lactoferrin 

concentration in colostrum was positive and significant (P<0.05). Result revealed that the regression of 

minerals (calcium and magnesium) on lactoferrin in colostrum was positive and highly significant 

(P<0.01). Moreover, the regression of phosphorus and iron in colostrum was negative and significant 

(P<0.05). The regression relationship of amino acids (essential and non-essential) on lactoferrin in 

colostrum was varied between positive and negative and some of them was significant. In conclusion, it 

is possible to predict the milk yield and its constituents of Holstein cows through lactoferrin 

concentrations either in milk of colostrum for selection purposes.  
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 المقدمة
, ء الكامل لممواليد حديثي الوالدةالحميب الغذابعده يوفر المبأ و 

إذ يعـد المبأ المصدر الوحيد لممناعة المبونة في الحيوانات 
المكتسبة األولية لممولود, ويتم نقل المناعية في إفرازات 

 عن طريق المستقبالت المتخصصة ويحتوي المبأ الضرع
بما في ذلك العدالت  ,والحميب عمى خاليا قابمة لمحياة

والضامة والتي تفرز مجموعة من المكونات المناعية ذات 
والبروتينات المضادة لمميكروبات مثل  الصمة في الحميب,

Lactoferrin Defensins ,Cathelicidins.  تساىم
راز الدفاع عن طريق إفمنظومة الخاليا الظيارية أيضا في 

مع مبأ . وتترافق المناعة في المجموعة من الجزيئات المناعية
بمرور غير المقيد لمواليد حديثي الوالدة لمسماح ا أمعاءقدرة 

في المبأ  ىاتركيز  إذ أن كال من الكبيرة, مناعةالجزيئات 
ونفاذية األمعاء تنخفض بسرعة وبشكل تدريجي عمى مدى 

من الضروري لذلك  ,(11بعد الوالدة ) األولىساعة  48ال
تناول المولود كمية كافية من المبأ  ,في ىذه المدة القصيرة

قيد السمبية ليكون قادرًا عمى البقاء عمى  المناعة الكتساب 
 الحياة إلى أن يتم تطور نظام المناعة الذاتية بشكل كامل.

لحماية الجسم من  األولويعـد نظام المناعة الفطرية الخط 
ظام المناعية التكيفية ن يأتيالمعدية قبل أن  األمراضمسببات 
البقرة  ضرع. وقد تطور نظام المناعة الفطرية من في المعاب

. وقد تم (13المضيف )إلى آلية فعالة لمغاية في دفاع 
كون امتدادًا لنظام المناعة ينفسو قد الضرع افتراض أن 

ومن العوامل المناعية الميمة ىو بروتين  (.19الفطرية )
وكذلك  المبائنالالكتوفرين الذي يوجد في المبأ وحميب عدد من 

يوجد في السوائل الفسيولوجية ولكن بتراكيز مختمفة فيكون 
يختمف تركيز  .والحميب أعمى من بقية السوائلبأ تركيزه في الم

أحدى الدراسات  اذ بينت العوامل المناعية في حميب األبقار 
. وبالمثل ضعفًا في تركيز الالكتوفرين 20ن وجود أكثر م

في  Lactoperoxidaseكيز اكان ىناك اختالف كبير في تر 
(. مثل ىذا التباين 4األبقار الفردية ) وبعض حميب الماعز

 أينالكبير في الحيوانات يدل عمى وجود فرصة لتحديد 
ستكون العوامل المناعية في الحميب اعمى لكي نتمكن من 

يعد بروتين إنشاء قطعان لالستغالل التجاري. ولذلك 
من البروتينات المناعية المتخصصة ( Lfالالكتوفرين )

رتو عمى ربط بفعالية حيوية عالية من خالل قد ةوالمتميز 

 Basicن البروتينات السكرية القاعدية ), كما أنو يعد مالحديد

glycoproteins وأحد أفراد عائمة البروتينات من نوع )
. كما استقطب ىذا Transferrin. (9)الترانسفيرين  

الباحثين ومحاولة زيادة فعاليتو لدراسات البروتين اىتمام 
إذ ظـيرت زيادة في فعالية بروتين  ,الحيوية من خالل ىضمو

-8الالكتوفرين المتحمل سواء بفعل إنزيمي أو فيزيائي بمقدار 
إذ , مع بروتين الالكتوفرين الطبيعي مرات أكثر مقارنةً  10

الميمة من الببتيدات التي تم  األنواعيعد الالكتوفرين أحد تمك 
مل الالكتوفرين  المتحمل التي تعبروتين الحصول عمييا من 

 (.) (618) (5)عمى إعطاء ىذا الببتيد تحت ظروف خاصة 
ن في تيدف ىذه الدراسة إلى قياس تركيز بروتين الالكتوفري

يجاد العالقة بين ب لبأ وحميب أبقار اليولشتاين وتين ر وا 
نتاجالالكتوفرين  الحميب ومكوناتو الرئيسة فضال عن  وا 

 العالقة بين الالكتوفرين وبعض المعادن واألحماض األمينية
 في الحميب

 المواد وطرائق العمل
أجـريـت الدراسة في محطة النصر لتـربية األبقار التابعـة 

في قضاء الصويرة  متحدة لمثروة الحيوانية المحدودةلمشـركة ال
 إلى 2013/ 15/1كم جنوب بغداد( خالل المدة من  50)
. المحطة مجيزة بمحمب آلي من إنتاج شركة  1/4/2013

Bou– Matuc مرتبط بشبكة حاسوب, تتم عممية األمريكية ,
الحمب مرتين يوميًا )الثالثة والنصف صباحًا والثالثة والنصف 

ى أخرى مدة إل تختمف التغذية في المحطة من عصرًا(.
, وقد اعتـمد أسموب التـغذية وحسب ما يتوفر من األعالف

ألجت والعمف  عمى مخاليط فييالممدة التي تم أخذ العينات 
ألخضر عمى أساس الوزن الجاف المركز, إذ يعطى العمف ا

(. وتقدم األعالف المركزة لألبقار % من الوزن الحي2.5)
 400ما يكـون بمعـدل  ةً الحموب عمى وفق إنتاج الحميب وعـاد

 3كغم لكـل  1.2يـساوي  كغـم حميب منتـج أي ما /غـم لكل
 المركز بحدود. تبمغ نسـبة البروتين في العمف كغم حميب

اختيرت عشوائيا عشر من األبقار المربأة فـي المـحطة  %.20
, لـغـرض تـقديـر تـركيـز بروتـيـن األول ياوفي موسم
 .في الحميـب  وتـقـدير مـكوناتو الالكتوفرين

عـد يـوم واحد ب المبأتـم أخـذ عينـات  :جـمـع عـيـنـات الحـمـيـب
من كل يوميا . سجمت كمية الحميب المنتج مـن والدة البـقرة

وعين ولمـدة حمـيـبـ كـل أسبالعيـنـات  أخذتبعدىا م ث, بقرة
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حـفـظـت عينـات الحـمـيب عند نقميا من  شيـرين بعـد الوالدة,
 لـحـين إجراء الفـحـوص المختبريةالحقل في مـجروش الثـمـج 

 الـالزمة.
 تقدير مكونات الحميب

ياس مكونات الحميب )البروتين, الدىن, الالكتوز( تم ق
ألماني المنشأ  في  Milk Scope Julie  27باستخدام جياز

أبـو  \محطة تربية المجترات \يةلييئة العامـة لمبحـوث الزراعـا
ئج مباشرة بعد غريـب التابعة لوزارة الزراعة والذي يعطي النتا

 وضع العينة بدقائق.
 الالكتوفرينتقدير بروتين 

باستخدام جياز  الالكتوفرين جرى قياس تركيز بروتين 
مرات  5 الحميب تم تخفيف عينات اذ, الضوئيالمطياف 

ز الطرد المركزي بالماء المقطر وبعـدىا وضعت في جيا
قيقـة وذلك لفصل الدىن د 15/ دقيقة لمدة دورة 3000بسرعة 

مل حامض الييدروكموريك  0.5, بعدىا أضيفمن العينة
طرد جياز ال إلى( ثم نقمت 4.5عمى  pH )وقد ضبط

 .دقيقة 15دقيقة لمدة   /دورة 300المركزي مره أخرى بسرعة 
  بعـد ذلـك تـم حســاب تـركـيز بـروتين الالكتوفرين بـاستخدام

 ثم ,( 205nm)  الموجيوعمى الطول   HPLC جياز
  :كتوفرين وفق المعادلة اآلتيةحسب تركيز بروتين الال

                                                                     هساحة حسهة األنوىرج                                             

 هرات الحخفيف عذدXجركيس القياش  X   جركيس البروجين)هيكروغرام/هل( =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 هساحة الحسهة القياسية                                                                                           

 
تم تقدر : الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور تقدير معادن

قدر الكالسيوم  ، (14) المعادن حسب ما ورد في طريقة
 األتية المعادلةباستخدام 

حجن الفرسنث                                         X عياريحه   

  4111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لحر\الكالسيىم  هكافئ هلي       

حجن الراشح للححليل                                                               

 ( وحسب المعادلة األتية14)  المغنيسيوم  كما ورد  في قدرو 
 عياريحه         × حجن الفرسنث                                        

 4111×    =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحر \الوغنيسيىم(  ) الكالسيىم  +هلي هكافئ
حجن الرشح الوأخىر للححليل                                                                              

+ الكالسيوم) مكافئ= ممي لتر\ المغنيسيوم مكافئممي 
 لتر \الكالسيوم  مكافئممي  ــ لتر \( المغنيسيوم

 تقدير الحديد في الحميب
استخدم جياز االمتصاص فقد لتقدير الحديد في الحميب 

 واعتمد Shimadzu AA-  670/G U-7الذري من نوع  
لذلك يجب ان يكون عمى نظم تصحيح التغذية العكسية 

مقطر وتم استخدام الماء ال مستوى التغذية العكسية مقبواًل 
, وبعدىا حسب  (m 0.1لمتخفيف  مع حامض الستريك )

 - Wave length 3.4.2 ,Fuel ratio Ac: االتيكالحديد 

2.0A ,Slit nm 5.0 ,  mA4.5. 

 األحماض األمينية في الحميب
  HPLC (High Performance  liquidجـهـاز اسـتـخدم 

Chromatography لقياس تركيز األحماض األمينية في )
بعة أجزاء مرتبطة مع الحميب وىذا الجـياز مكون من أر 

جميعيا بجـياز الكومبيوتر يتـم من خاللو  بعضيا وتتصل
باالسـتناد إلى   الجياز وبـرمجتو حسب نوع األنموذج شـغيلت

ألمينية عمى وفق وتم حساب تركيز الحوامض ا (.3) طريــقـة
  المعادلة األتية

 هساحة حسهة األنوىرج                                          
 عذد هرات  الحخفيف           Xجركيس القياش  X/هل( =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هايكروغرامجركيس الحاهض)

 هساحة الحسهة القياسية                                        

 مساحة الحزمة القياسية
لتقدير  SAS (15) : استعمل البرنامجالتحميل اإلحصائي

يز الالكتوفرين الحميب ومكوناتو عمى ترك إنتاجمعامل انحدار 
 في المبأ والحميب

 والمناقشة النتائج
الحميب اليومي عمى نسبة  إنتاج( أن انحدار 1يبين الجدول)
 وبمغ معاممو في المبأ كان موجبًا وعالي المعنوية الالكتوفرين
% تحقق زيادة قدرىا 1 الالكتوفرينان زيادة  أي ,0.0165
معامل التحديد ليذه وكان  ,في إنتاج الحميب كغم 0.016
% من إنتاج 39أن الالكتوفرين يفسر  أي ,0.39العالقة 
ار إنتاج الحميب اليومي عمى . بيـنما لـم يكن انـحدالحمـيب
 0.011بمغ معـاممو  اذالالكتوفرين  في الحميب معنويا  نسبة

ميب الشيري عمى نسبة إنتاج الح أن انحدار. (1)الجدول 
 (P< 0.01وعالي المعنوية ) كان موجبا المبأفي  الالكتوفرين

% تحـقـق 1أي ان زيادة الالكتوفرين  0.494وبـمغ معامـمو 
عامل كغم في إنتاج الحميب  وكان م 0.494زيادة قدرىا 

% 41ان الالكتوفرين يفسر  أي, 0.41التحديد ليذه العالقة 
انحدار الحميب , بينما لم يكن الحميب الشيري الناجمن 

معاممو  الشيري عمى بروتين الالكتوفرين معنويا وقد بمغ
معامل انحدار إنتاج كان . 0.18ومعامل تحديد  0.342
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ي الـمبأ موجبًا وعالي الحميب الكمي عمى بروتين  الالكتوفرين ف
أي ان زيـادة  ,0.989( وبمغ معاممو p<0.01) المعنوية

 إنتاجكــغم في  0.989ــدرىا تحــقق زيــادة ق% 1 الـالكتوفرين
أن  أي ,0.39الحــميب وكــان معـامل الـتــحديد ليــذه العــالقة 

لم يكن  وكذلكالحميب  إنتاج% من 39يفسر  الالكتوفرين
في الحميب  الالكتوفرينعمى  الحميب الكمي إنتاجانحدار 

 .0.16وبمعامل تحديد 0.684معاممو معنويا وبمغ

 في المبأ والحميب  الالكتوفرينالحميب عمى نسب  إنتاجانحدار معامالت  .1جدول 
 هعاهل الححذيذ

(  R
2  

) 

هسحىي 

 الوعنىية

 

 هعادلة الخط الوسحقين

هعاهل االنحذار   

(b) 

 

 الصفات 

0.39               **              Y^ =6.41+0.0165(x)          0.0165                 (4أنحاج الحليب اليىهي)  

 

0.41                **               Y^ =192.55+0.494(x)          0.494             (  4أنحاج الحليب الشهري)  

 

0.39                **               Y^ =385.11+0.989(x)          0.989                  (4أنحاج الحليب الكلي)  

 

0.13             NS                 Y^ =14.51+0.011(x)           0.011                (4أنحاج الحليب اليىهي)  

 

0.18              NS              Y^ =435.27+0.342(x)         0.342               ( 4إنحاج الحليب الشهري)  

 

0.16            NS              Y^ =870.54+0.684(x)           0.684                  (4انحاج الحليب الكلي ) 

 

  معنوي P<0.01  ، Ns) معنوي   ** :)غير:,في الحميب الالكتوفرين(: 2)، في المبأ الالكتوفرين(: 1
ر مكونات الحميب الرئيسة عمى نسب الالكتوفرين في انحدا

 المبأ والحميب
انـحـدار نسـبـة الــدىـن عمى نسبة  بينت النتائج  ان 

وغير معنوي وبمغ معاممو في المـبأ  موجبًا   الالكتوفرين
وكان معامل التحديد ليذه العالقة  (2)جدول  0.00019

الحميب  أما انحدار نسبة الدىن عمى الالكتوفرين في ,0.18
 0.013( وكان معاممو P < 0.05فقد كان موجبا ومعنويا )

كان انحدار نسبة  .0.23وكان معامل التحديد ليذه العالقة 
سالبا وغير  المبأالالكتوز عمى نسبة بروتين الالكتوفرين في 

ان ارتفاع  أي 0.00025ــ معنوي اذ بمغ معامل االنحدار 
كتوز نسبة بروتين الالكتوفرين يرافقو انخفاض في نسبة الال

انحدار نسبة الالكتوز  أما. 0.15وكان معامل التحديد لو 
 0.05الحميب فقد كان سالبا ومعنويا ) عمى الالكتوفرين في

> P نسبة بروتين الالكتوفرين تحقق  زيادة( وىذا يعني ان
% وكان معامل التحديد 5 انخفاض في نسبة الالكتوز بمقدار

الحميب عند زيادة  إنتاجوقد يعزى زيادة  .0.18ليذه العالقة 
 أوتعزيز الجانب المناعي  إلىتركيز الالكتوفرين في المبأ 

الحميب  إنتاج, وربما يسبب ذلك زيادة زيادة حيوية الحيوان
يوضح  نتيجة الفعل الفسمجي لالكتوفرين السيما في المبأ

انحدار البروتين الكمي عمى الالكتوفرين في المبأ  2الجدول 
غير معنوي وبمغ معاممو االنحدار موجبا و  نوكا

الالكتوز عمى الالكتوفرين في  نسبةانحدار  أما .0.000068

اذ بمغ معاممو   أيضا معنوي غير و موجبا كان فالحميب 
 .0.09قد بمغ معامل التحديد ليذه العالقة و  0.00051

العالقة بين نسب العناصر المعدنية ونسبة الالكتوفرين في 
 المبأ

ان انحدار نسبة الكالسيوم عمى الالكتوفرين  3يوضح الجدول 
, 0.077( وبمغ معاممو P < 0.05في المبأ موجب ومعنوي )

% من كمة الكالسيوم 0.43معامل التحديد ليذه العالقة وان 
الفسفور  بين الجدول نفسو ان انحدار عنصر كما. في الحميب

 0.05عمى الالكتوفرين في المبأ كان ارتباطو سالبا ومعنويا )
≥ P )وبمغ معامل التحديد ليذه  ,0.0013 معاممو وبمغ

نسـبة عنصر الفسفور في  ارتفاعوقـد يعــود  .0.29العالقة 
خل مع الجـسم إذ يـعد عنـصرًا حيـويـًا يـد أىميتو في إلىالمبأ 

الكالسيوم في تكوين الـعـظام وفي تـكـوين بعـض مـرافـقـات 
وبـعـض مصادر الطاقة التي تحفظ في صورة  األنزيمات

( ATP) الـمركــب الحـامل لمطـاقة ادينوســين ثـالثـي الـفوسـفـات
يؤدي  كل من الكالسيوم والفسفور دورًا حيويًا في معظم كما 

العظام, و  في أغشية الخاليا الييكمية أنسجة الجسم مع األدوار
 .(17) كما يشاركان في العمميات الخموية( 10) واألسنان

كان  المبأان انحدار عنصر الحديد في  بينت النتائج  كما
. 0.23 ( وبمغ معامل التحديدP < 0.05سالب ومعنويا )

يمكن ان تفسر العالقة العكسية بين مستوى الالكتوفرين 
الحديد  الحديد ىو ان الالكتوفرين يستقطبوانخفاض مستوى 
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من ميزات , وىذا انخفاض مستواه إلىوبرتبط بو مما يؤدي 
ترتفع بو جزيئات الحديد مما يجعمو احمر اذ الالكتوفرين 

وقد يعود سبب كما  يطمق عميو البروتين األحمر.و المون 
 احد العوامل المشجعةلكونو  انخفاض نسبة الحديد في المبأ 

 جذور أيون الحديدوز يسرع من وأن تــكـوين (7كسدة )عمى األ
 وتحمـل بيروكسيد  البير وكسيدات األكسدة عن طريق تحطيم 

عنصر  أما .(12) جذور حرة فعالة إلىالييدروجين 
يختمف عن  المبأفي المغنيسيوم فكان انحداره عمى الالكتوفرين 

 موجبا وعالي المعنوية انحدارهالعناصر السابقة اذ كان 
(0.01 >P وبمغ معاممو )أي ان زيادة الالكتوفرين  0.0711
وبمع معامل  0.0711% تحقق زيادة في المغنيسيوم قدره 1

% 74أي ان الالكتوفرين يفسر 0.74التحديد ليذه العالقة 
أن لعنصر المغنيسيوم دور  .من كمية المغنيسيوم في الحميب

وىذا  (16) مناعيةال ن وظيفتوفضال عفي تخميق البروتين 
وفي يفسر الكمية  العالية لعنصر المغنيسيوم في المبأ 

 .الحميب إنتاجاألسابيع األولى من 
 التجربة ألبقار انحدار مكونات الحميب الرئيسة عمى نسب الالكتوفرين في المبأ والحميبمعامالت  .2جدول 

 هعاهل الححذيذ

 (R
2 
) 

 هعاهل  االنحذار هعادلة الخط الوسحقين الوعنىية

)b) 

 الصفات 

0.18 NS Y^ =3.48+00019(x) 1.00019 (4نسبة الذهن)  

0.15 NS Y^ =3.71-0.00025(x) 0.00025- ( 4نسبة الالكحىز)  

0.15 NS Y^ =3.11+0.000068(x) 0.000068 (4نسبة البروجين)  

0.23 * Y^ =3.25+0.13(x) 0.013 (4نسبة الذهن)  

0.18 * Y^ =3.94-0.028(x) 0.028- (4نسبة الالكحىز)  

0.09 NS Y^ =3.70+0.00051(x) 0.00051 ( 4نسبة البروجين)  

( : الالكحىفرين في الحليب 4)،( : الالكحىفرين في اللبأ 4) ،: غير هعنىي  NS، (P<0.05(هعنىي: * 

 ألبقار التجربة في المبأ الالكتوفريننسب العناصر المعدنية في الحميب عمى نسبة  انحدار معامالت.3جدول
 هعاهل الححذيذ

(R2) 

b)هعاهل االنحذار  هعادلة الخط الوسحقين الوعنىية  (  الصفات       

     

0.43 * Y^ =7.03+0.077(x) 0.077 الكالسيىم 

0.29 * Y^ =0.875-0.00134(x) 0.00134- الفسفىر 

0.23 *  Y^ =31.79-0.0127(x)  0.0127- الحذيذ  

0.74 ** Y^ =4.14+0.0711(x) 0.0711 الوغنيسيىم 

(P<0.05  ( معنوي: * ، (P<0.01) عالي المعنوية:** 
انحدار نسب األحماض األمينية األساسية في الحميب عمى  

 نسبة الالكتوفرين في المبأ 
في الحميب  األمينية األحماضانحدار  4جدول  نتائج أظيرت

وكان انحدار كل من  المبأفي عمى نسبة بروتين الالكتوفرين 
موجبا وغير معنوي اذ بمغ اليستدين واالفالين الحوامض 

ان  أي, عمى التوالي 0.14و 0. 063 ايملاالنحدار  معامل
زيادة الالكتوفرين ترافقو زيادة ضئيمة ليذين الحامضين وبمغ 

أما األحماض األمينية  ,0.21و 0.14ا ممعامل التحديد لي
فقد كان ميوسين لوا وااللنينوالتربتوفان والتيروسين  الثريونين
( P<0.05عمى بروتين الالكتوفرين سالبا ومعنويا ) انحدارىا

عمى  األربعة األمينية لألحماضوبمغ معامل االنحدار  
ان  أي 1.91ــو1.20ــ,1.99ــ ,0.35ــ , 0.42 -اليو الت

% يحقق انخفاضا بتركيز 5زيادة بروتين الالكتوفرين 
ممغم  0.28, ممغم 0.38ممغم,  0.39أعاله  األحماض

. بمغ معامل التحديد عمى التوالي ممغم 0.31وممغم  0.23و
 0.28, 0.38, 0.39محوامض األربعة عمى التوالي ل
. كان انحدار حاض المثيونين عمى بروتين 0. 31و 0.23و

ومعامل  0.8الالكتوفرين سالبا وغير معنوي وتبمغ معاممو 
فكان  األنين فنل األمينيالحامض  أما 0.09التحديد لو 

انحداره عمى بروتين الالكتوفرين موجبا وغير معنوي وبمغ 
ان زيادة الالكتوقالين يحقق زيادة ضئيمة  أي 0.18معاممو 

ان  أي 0.14لمحامض وكان معامل التجديد ليذه العالقة 
كان انحدار  .% من ىذا الحامض14كتوفرين يفسر الال

الاليسين عمى بروتين الالكتوفرين موجبا وغير معنوي اذ بمغ 
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تحقق زيادة ضئيمة  أي ان زيادة الالكتوفرين  1.15معاممو 
مما يعني ان  0.20وبمغ معامل التحديد  في الحامض

  .ن% من حامض الاليسي20الالكتوفرين يفسر 

 المبأفي  الالكتوفرينفي الحميب عمى نسبة  األساسية  األمينية األحماضنحدار نسب امعامالت . 4جدول 
 هعاهل الححذيذ

(R
2
) 

 هعاهل االنحذار هعادلة الخط الوسحقين هسحىي الوعنىية

(b) 

 الحاهض

0.14 NS Y^127.3+0.063(x) 1.063 His 

0.39 * Y^=462.02-0.428(x) 0.428- Thre 

0.38 * Y^=391.1+0.355(x) 0.355- Trp 

0.28 * Y^=1772.2-1.99(x) 1.99- Tyro 

0.21 NS Y^=146.81+0.416(x) 0.416 Val 

0.09 NS Y^=905.56+0.801(x) 0.801- Met 

0.23 * Y^=1660.8-1.20(x) 1.20- EL 

0.31 * Y^=1806.7-1.91(x) 1.91- Leu 

0.14 NS Y^=579.1+0.182(x) 0.182 Ph 

0.20 NS Y^=-527.20+10155(x) 1.155 Ly 

 : غير معنوي P<0.05 )):  ،NS،معنوي   *
ب الحميانحدار نسب األحماض األمينية غير األساسية في 

 غمى نسبة الالكتوفرين في المبأ
غير  األمينية األحماضانحدار بعض  5الجدول  يتضح من
اذ كان انحدار  ,الالكتوفرين في المبأعمى نسبة  األساسية
 والبرولين عمى برتين الالكتوفرينوالسيرين  سبارتكاالأحماض 

عمى التوالي  ليمسالبا ومعنويا وكان معامل االنحدار  المبأفي 
ان زيادة  أي  0.222 –و 0.253 –و 0.487 –

األحماض في تركيز  انخفاضا% تحقق 5 الالكتوفرين
 0.222وممغم  0.253و ممغم 0.487بمقدار  المذكورة 

 أي 0.38و 0.28و 0.27 وبمغ معامل التحديد ليما م ممغ
% من ىذين 38% و28% و27ان الالكتوفرين يفسر

كما بين الجدول نفسو ان انحدار الحامضين  .الحامضين
عمى الالكتوفرين في المبأ موجب وغير والكموتامين  السستين

 0.09دار الحامضين عمى التوالي معنوي ومعامل انح
ان زيادة بروتين الالكتوفرين تحقق انخفاضا في  أي 0.89و
ممغم وبمغ  0.89ممغم و 0.09كيز الحامضين بمقدار تر 

ان الالكتوفرين يفسر  أي 0.09و 0.11ليم معامل التحديد 
كان انحدار  .% من تركيز ىذين الحامضين9و% 11

سالبا  المبأمى بروتين الالكتوفرين في عحامض  الكاليسين 
ان زيادة بروتين  أي 0.31ــ وعالي المعنوية وبمغ معاممو

وبمغ معامل  0.31% تحقق انخفاضا مقداره   1الالكتوفرين 
 . 0.22التحديد لو 

 في المبأ الالكتوفرينغير األساسية عمى نسبة  األمينة األحماضانحدار بعض معامالت . 5جدول 
 هعاهل الححذيذ

(R
2
) 

 هعاهل االنحذار هعادله الخط الوسحقين هسحىي الوعنىية

(b) 

  الحاهض

0.27 * Y^=551.94-0.487(x) 1.487ــ ASP  

0.11 NS Y^=29.96+0.096(x) 0.096 Glu  

0.28 * Y^=278.02-0.253(x) 0.253 ــ Ser  

0.22 ** Y^=325.85-0.310(x) 0.310 ــ Gly  

0.17 NS Y^=457.8-0.196(x) 0.196 ــ Arg  

0.12 NS Y^=132.63+0.038(x) 0.038 Ala  

0.38 * Y^=342.7-0.222(x) 0.222ــ Pro  

0.09 NS Y^=561481+0.892(x) 0.892 Cyst  

NS: غير معنوي ) ، P<0.05 ) ، *: معنوي (P<0.01) عالي المعنوية  :**      
 األحماضومن الممكن أن يعود السبب وراء تـذبذب تركيز 

المجيرية عمى  األحياءقابـمية  إلىالتغذية وكذلـك  إلى األمينية
 إلىالتي تصل  األحماضونسبة  األمينة األحماضتصنيع 

في  األمينية األحماضتركيز بعض  ارتفاعوأن  الغدة المبنية,
تركيزىا في الحميب الطبيعي من الممكن ان ب مقارنة المبأ 
في النمو إذ تدخل في  األحماضىذه  أىمية إلىذلك   يعود

  األمينيبروتين. وقد يعود السبب  لوجود الحامض التكوين 
 أىميتيما إلىبتركيز عالي في المبأ  والالبسين األرجنين

  الالكتوفرينويعدان  من الحوامض الميمة لببتيد بروتين 
والتي تـعطي الشـحنـة الـموجبة  ليـذه الحوامض دور ميم في 

ـاط أضفاء الصفة الموجبة لمببتيدة ومن ثم سيولة االرتب
السكريات الحاوية عمى متعدد  الكيـميائـي بجدار البكتريا
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لسالبة الشحنة اذ تشترك الحوامض األمينية ا( 2) الدىنية
في ربط أيون الحديد بينما ( )السبارتك, اليستدين والتيروسين

CO3الكربونات أيونربط االرجنين عمى  يعمل حامض
-2   

يستنتج من البحث الحالي إمكانية  .(1مكونا معقدا قويا )
التنبؤ بإنتاج الحميب ومكوناتو الرئيسة وبعض المعادن من 

اليولشناين اذ ظيرت  أبقارالالكتوفرين في خالل تركيز 
معنوية او عالية  إحصائية أىميةبعض العالقات ذات 

 . لتوقع الناتجة من تحميل االنحدارمعادلة ا وباألخصالمعنوية 
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