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استخدام هرمون النمو البقري ) )BGH )(BSTفي زيادة انتاج اللبن.

The use of bovine growth hormone (BGH) (BST) to
increase milk production.
Fariha1
Abstract
Tissue-specific effects of bovine growth hormone on lactating dairy cows were examined by
analysis of milk composition. Milk samples were from 6 cows that received subcutaneous
injections of 0, 5, 10, 25, 50, and 100 IU/d of growth hormone in a Latin-square design. Samples
from the last 5 d of each 10-d treatment period were pooled for analyses of milk components.
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يتم استخدام

)(Bovine somatotropin

يف زيادة إنتاج اللنب يف ادلاشية.

Bovine somatotropin

ىو

ىرمون النمو ادلستخلص من ادلاشية وىو يسمى ىرمون النمو البقري ( )Bovine growth hormoneوىو عبارة عن
مركب ىرموين بروتيين طبيعي ينتج يف ادلاشية من الغدة النخامية .وىو ىرمون ىام يف عمليات البناء والنمو وكذلك
للقيام بالعمليات األساسية يف جسم احليوان .عموما ىناك ىرمونات بروتينية وأخرى استرياديو ) )steroidsاذلرمونات
الربوتينية ال تأثر عن طريق الفم ،أما ادلركبات ) )steroidsتؤثر عن طريق الفم .وعلى سبيل ادلثال األنسولني ىرمون
بروتيين ولذا يتم استخدامو عن طريق احلقن دلرضى السكر وليس عن طريق الفم.
يف عام  1330مت اكتشاف إمكانية حقن ىذا اذلرمون يف ادلاشية لزياد إنتاج اللنب .وادلصدر األساسي
للحصول على ىذا اذلرمون ىو الغد ة النخامية من ادلاشية ادلذبوحة .وحىت اآلن تتوفر كميات قليلة من ىذا اذلرمون
وىي مرتفعة األسعار .يف عام  1390وبواسطة استخدام التقنية احليوية ) )biotechnologyعن طريق البكًتيا
) )Escherichia coliiوىذه البكًتيا تعترب مصنع صغري جدا إلنتاج كميات كبرية من ىذا اذلرمون Bovine
))somatotropin

_____________________
University of Okara1
ويف عام نوفمرب  1333بدأ تسويق ىذه ادلركبات اليت ربتوي على ىرمون النمو البقري لزيادة إنتاج اللنب من
ادلاشية .وقبل ىذا التاريخ قامت منظمة الغذاء والعقاقري ) )Food and Drug Administration (FDAاألمريكية
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بدراسة دلدة  15عام للتأكد من كيفية تأثري ىذا اذلرمون وكذلك مدى تأثريه على اللنب الناتج من حيث اجلودة
ومكونات اللنب ،وكذلك مدى األمان يف استخدام اللنب الناتج يف غذاء اإلنسان.
ويعتقد أن ىذا اذلرمون يزيد من تدفق الدم إىل الضرع ومنو إىل اخلاليا ادلفرزة للنب مما يزيد من إمداد ىذه
اخلاليا بادلواد الغذائية الالزمة إلنتاج اللنب ،معدل االستفادة من الغذاء يزداد كثريا يف ادلاشية ادلعاملة عن تلك اليت مل
تعامل هبذا اذلرمون .ادلعاملة هبذا اذلرمون تزيد من معدل تناول الغذاء يف األبقار وذلك دلواجهة حاجة ىذه احليوانات
للمواد الغذائية الالزمة إلنتاج اللنب .ىرمون النمو البقري الذي ينتج طبيعيا من الغدة النخامية أو ادلتكون يف البكًتيا
صناعيا ربت ظروف ادلعمل عند حقنو يف الدم يسري مع الدم إىل الكبد وىناك يؤثر على الكبد ويفرز
))) )growth factor (IGF-1وىو ىرمون بروتيين يلعب دور ىام يف عمليات ربويل ادلركبات الغذائية إىل لنب .عموما
تركيب اللنب وطعم اللنب ال يتأثر بادلعاملة هبرمون النمو البقري ،أي أنو ال يوجد اختالف يف تركيب اللنب من حيث
insulin-like

الربوتني أو الدىن أو الفيتامينات والعناصر ادلعدنية ،أو من حيث الطعم واللون .وعند فحص عينات الدم وجد أن
تركيز ) )insulin-like growth factorيزداد يف احليوانات ادلعاملة عن الغري معاملة.
معدل إنتاج اللنب يزداد دبعدل حوايل  5 – 2كجم يوميا ،يف حني أن معدل االستفادة من الغذاء يتحسن دبعدل 2 %
– .3
أكدت منظمات الصحة العادلية واألمريكية أن استخدام ىرمون النمو البقري ) )Bovine somatotropinآمن عند
استخدامو لزيادة معدل إنتاج اللنب من ادلاشية وليس لو أي تأثري ضار على اإلنسان ،وعموما ىذا اذلرمون غري فعال
يف اإلنسان عند حقنو وذلك لتغيري تركيب ىذا اذلرمون يف اإلنسان عن ادلاشية ،وعند حقن ىرمون النمو البقري
لتحسني منو بعض األطفال ليس لو أي تأثري على معدل النمو .يف عام  1350مت معاملة بعض األطفال
األقزام ) )dwarfismهبرمون النمو البقري لتنشيط النمو دبستويات مرتفعة مل يتحسن النمو نظرا ألن ىرمون النمو
()1
البقري غري نشط يف اإلنسان.
ىي فئران خمربية حيث مت اسكات مورثة او رلموعة من ادلورثات فيها .وتستخدم
فارة/فئران:
كأداة مهمة لتبني دور مورثة ما /مورثات يف التنامي اجلنيين وضمن شروط االستتباب الفيزيولوجي
السوي .تستخدم بكثرة لدراسة األمراض عند اإلنسان النامجة عن الفقدان الوظيفي إلحدى
ادلورثات .مثل مرض التكيس الليفي وبيتا تالسيميا وأمناطاً متنوعة من السرطان.

-1

أنظر :الطب البيطري في خدمة المجتمع ،االثنني 81 ،يوليو،1188 ،
http://veterinarysci.blogspot.com/2011/07/blog-post_18.html
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ميكن ذلذه الفئران أن تستخدم لتقصي اجلوانب احليوية الكيميائية والفيزيولوجية للمرض ولتطوير واختبار
()2
األدوية ادلناسبة.
ادلاعز )Goat( :دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا األمريكية عن
معلومات جديدة ومثرية بشأن لنب ادلاعز ادلعدلة وراثياً ،إلنتاج كميات أكرب من مضادات البكترييا،
وبعض الفوائد الصحية اذلامة اليت حيدثها على صحة اإلنسان .وأشارت الدراسة إىل أن لنب ادلاعز
اليت مت تعديلها باستخدام اذلندسة الوراثية إلنتاج كميات أكرب من مضادات البكترييا أثبت قدرتو
على عالج اإلسهال بشكل فعال وسريع ،وىو ما يعد أمراً مثرياً للغاية ،وقد يساىم يوماً ما يف
جعل ادلنتجات الغذائية للحيوانات ادلعدلة وراثياً أكثر قدرة على تعزيز ودعم صحة اإلنسان.

وجاءت ىذه النتائج يف دراسة حديثة نشرت بدورية ادلكتبة العامة للعلوم " "PLOS ONEوذلك
على ادلوقع اإللكًتوين للدورية يف الثالث عشر من شهر مارس اجلاري .وأكد الدكتور جيمس
موراي ،ادلسئول الرئيسي عن الدراسة ،أن تلك تعد ىي ادلرة األوىل من نوعها اليت يثبت فيها دور
اللنب احملتوى على مستويات عالية من مضادات البكترييا وباألخص بروتني الليزوزمي يف عالج
اإلسهال الناتج عن اإلصابة البكتريية للقناة اذلضمية ،وىو ما يعطى األمل للقضاء على شبح
اإلسهال والذي يتسبب يف وفاة أكثر من  1.9مليون طفل على مستوى العامل ويصيب عشرات
()3
ادلاليني خبلل يف قدراهتم البدنية والعقلية.
الدجاج.
مصاعب التعديل الوراثي يف الطيور Difficulties in Transgenes in avian species
بسبب وجود بعض اخلصائص الفريدة اليت سبتاز هبا عمليات التكاثر والنمو اجلنيين يف الطيور ،فإن استخدام
تقنية التعديل الوراثي يف الطيور قد واجهت بعض الصعوبات واليت من أمهها:
.8

.1

خالل عملية اإلخصاب يف الطيور ،قد حيدث اخًتاق للعديد من احليوانات ادلنوية إلخصاب البويضة ،وىذا
ال حيدث يف الثدييات ،مما قد يؤدي إىل صعوبة ربديد أي نواة حيوان منوي اربدت مع نواة البويضة.
يصعب معو التعامل مع اخللية
عقب إخصاب بويضة الطيور يتم إحاطتها بأغشية وطبقات ُمتعددة ،مما ُ

ادلخصبة.
ُ
-2
-3

تطبيقات الهندسة الوراثية) US National Library of medicine( .

رئيس التحرير ،خالد صالح ،إنتاج أول لبن ماعز يعالج اإلسهال باستخدام الهندسة الوراثية ،اجلمعة 15 ،مارس .2013
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عند قرب وضع الدجاجة للبيضة يتم إحاطة اجلنني النامي (البالستودرم  )Blastodermبطبقة القشرة
الكلسية ،ويتكون اجلنني النامي حينئذ من طبقتني جنينيتني رئيستني حيويان ما يقرب  01إىل  11ألف خلية

حية.
خطوات عملية التعديل الوراثي ،Steps in process of transgenes :لكي تتم عملية التعديل الوراثي البد من إتباع
اخلطوات التالية:
 .8اختيار الصفة الوراثية ادلراد نقلها.
ُ
 .1ربديد ُمفتاح اجلني  Key geneوتتابعو التنظيمي .Regulatory sequence
 .3تكوين الناقل الوراثي  Vectorللجني.
 .0نقل اجلني للخلية ادلستهدفة .Target cell
ُ
 .5التعرف على التعديل الوراثي احلادث بواسطة ربليل ادلادة الوراثية اجلديدة DNA
 .6اختبار ثبات التعبري اجليين اجلديد ،عن طريق إجراء التهجني بني كائنات ُمعدلة وراثياً ذات تركيب أصيل
 Homozygous transgenesمع أخرى خليطة ،أو بني كائنات ُمعدلة وراثياً مع أخرى غري ُمعدلة وراثياً.
()4

لقد شارف عهد األمساك ادلعدلة وراثياً على ا النطالق ،إذ تنظر إدارة األغذية
األمساك:
والعقاقري يف الواليات ادلتحدة وإدارة األمساك واحمليطات يف كندا يف أمر ادلوافقة على طرح أمساك
السلمون سريعة النمو يف األسواق .وإىل جانب ذلك فإن العلماء الكنديني جيرون حبوثاً على أمساك

التيالبيا لدفعها اىل إنتاج األنسولني الالزم دلرضى السكري ،يف حني يقوم علماء يف آسيا بتطوير
أمساك من التيالبيا ربمل ىرمون منو بشري وأربيان منيع إزاء األمراض.
يقول الدكتور أديب سعد بأن ىناك مجهرة من العلماء والباحثني ادلؤيدين الستخدام تكنولوجيا التعديل الوراثي يف
األغذية.
وخصوصاً األمساك ،لديهم بعض احلجج تتمثل يف ما يلي:

 تعزيز ادلناعة لدى بعض األمساك دبا يكفل زبفيض خماطر األمراض اليت تصيبها أثناء عمليات الًتبية بادلزارع.
 تعزيز القيمة الغذائية لألمساك.

المعدلة وراثيا (( )Transgenes in Poultry/Chickenموقع علمي
-4
األستاذ صالح الدين عبد الرمحن الصفيت ،إنتاج الدواجن ُ
متخصص يف علوم الدواجن ،مقاالت علمية وثقافية ،ديسمرب )2012
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 تعزيز القدرة اإلنتاجية يف وحدة الزمن ضمن مزارع األمساك قياساً بادلاضي.

 إنتاج كميات أكرب من األمساك باستخدام مساحات أقل من ادلزارع السمكية ،ألن القدرة اإلنتاجية لألمساك
ادلتأتية من تكنولوجيا التعديل الوراثي قد تعين زبفيف الضغط على الثروة السمكية يف ادلياه اإلقليمية واحلد
من الصيد اجلائر للحيتان وغريىا من األمساك ادلهددة باالنقراض.

 إطالة العمر التخزيين ،حبيث يؤدي التعديل الوراثي لألمساك اىل التقليل من احتماالت تلفها أثناء التخزين أو

عند النقل اىل األسواق .وميكن أن يكفل ذلك توسيع الفرص التجارية وكذلك احلد من اذلدر اذلائل الذي
حيدث أثناء النقل واإلمداد .
ومن جهة أخرى فقد توقع الربوفيسور "يوناثان زرىار" من معهد البايوتكنولوجيا يف جامعة مرييالند أن تتمكن
مزارع السمك ادلعدل وراثياً من تلبية احتياجات العامل حبلول عام  2025بعد تراجع الكميات اليت يتم اصطيادىا يف
البحار واحمليطات.
وأضاف إن مزارع تربية السمك ادلعدل وراثياً ستكون الوسيلة الوحيدة لتوفري القدر الكايف من ادلنتجات البحرية

وذلك أمام الًتاجع ادلستمر لكميات األمساك ادلعروضة للبيع.
وأعرب عن اعتقاده بأن التكنولوجيا احليوية ستؤدي إىل إنتاج أمساك الئقة باالستهالك البشري وقادرة على التوالد
بشكل متسارع على مدار العام لكن ادلشككون يقولون إنو بوسع األمساك ادلعدلة وراثياً أن توفر الغذاء بشكل مؤقت
()5
لكنها لن ربل ادلشكلة ادلتمثلة يف استنزاف الثروات السمكية يف البحار واحمليطات.
أهداف األساسي من وراء تعديل الجيني في الحيوانات:
سرعة الحصول على الصفات المرغوبة:

ىنالك بعض الشركات الزراعية األمريكية ادلتخصصة

يف اذلندسة الوراثية تقوم بإنتاج أبقار حليب مهندسة وراثياً إلنتاج عايل من احلليب .وأيضاً يف الطريق
إلنتاج خيول سباق دريب حسب الطلب ،وحلم حيوان طري بو نسبو قليلة من الدىون.
ولكن ىناك تقنيتان ال تتضمنان اذلندسة الوراثية مها نقل األجنة والكلونة ،وعن طريقهما ميكن تطبيق تقنيات
الدنا  DNAادلطعم عندما يتم اتقاء .فمن ادلمكن استخدام نقل األجنة من احليوانات إما عن طريق العمليات
اجلراحية أو عن طريق غسيل رحم احليوان ،وقد مت فعالً إنتاج حيوانات ذه الطريقة ذلا كفاءة عالية متوقعة من أبقار
ال تستطيع محل أجنتها .وىنالك أيضاً تقنيات ذبميد األجنة للتسويق التجاري.

-5

اعدته للنشر/هايدي فضل ،األمساك ادلعدلة وراثياً  -ادلوقع الرمسي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
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أما خبصوص إ نتاج اذلرمونات بطرق التقنيات احليوية اجلديدة الستخدامها حليوانات ادلزرعة لزيادة كمية احلليب واللحم
من األبقار ،فلقد سبكن  28العلماء األمريكان من زيادة نسبة إنتاج احلليب حبوايل ما يقرب  ٪ 81-15للبقرة الوحدة
خالل فًتة إنتاج احلليب وذلك عن طريق حقن األبقار هبرمون السوماتوتروبني (ىرمون النمو) الذي يطرح بالسوق
األمريكية واألوروبية منذ عام 1993م.
ومن أىم االكتشافات لتطبيقات تقنية اذلندسة الوراثية لزيادة اإلنتاج يف حيوانات ادلزرعة ،فإن اكتشاف
العلماء ذلرمون النمو بعد عزلو من الفئران الكبرية )اجلرذان) وإضافتو إىل صبغيات الفئران الصغرية العادية ،وزيادة
حجم ىذه الفئران بادلقارنة بإنتاجهم بالطرق العادية التقليدية ،قد جعل من ىذا االكتشاف أىم حدث يف تاريخ
تطبيق البيو تكنولوجيا احلديثة يف رلال تنمية وزيادة الثروة احليوانية يف تاريخ البشرية كلها .ولقد قام بعض العلماء
األم ريكان بزرع جني ىرمون النمو اخلاص باجلرذان يف الفئران الصغرية عن طريق استخدام تقنية التطعيم اجليين ،ولقد
ظهرت نفس اجلينات اليت أضافها الباحثون يف عدد كبري من الفئران ادلولودة اليت كان حجمها كبرياً بادلقارنة حبجم
والئد الفئران العادية ،ولقد كانت زيادة حجم بعضها حبوايل من  11٪ - 11٪من حجم األم ،وكان متوسط الزيادة يف
احلجم دبقدار  ،51٪وأيضاً اتضح أن منو الفئران كان أسرع بكثري بسرعة قد تصل إىل ضعفي أو ثالثة أضعاف سرعة
النمو يف والئد الفئران العادية.
فمن ادلمكن أن يستفيد مربو األبقار احللوب من ىذا االكتشاف العظيم ذلرمون النمو وتطبيقاتو الوراثية
لتحسني األداء اإلنتاجي لألبقار ،فباإلمكان حقن األبقار احللوب هبرمون مماثل ذلرمون النمو يسمى الربوالكتني وىو
()6
اذلرمون ادلسئول على إنتاج احلليب ،وبذلك ميكن زيادة إنتاج احلليب باألبقار احملسنة احللوبة.
زيادة سرعة النمو في الحيوانات:

معظم أحباث نقل اجلينات يف حيوانات ادلزرعة تركزت حول

زيادة سرعة النمو ،أوالىا بسبب أمهيتها من الناحية التجارية ،وثانيها ألن ىرمونات النمو استخدمت
يف ذبارب سابقة مع الفئران .لقد حاول العلماء نقل اجلينات اليت تشفر (تكود) ذلرمون النمو بني
حيوانات داخل النوع الواحد أو بني األنواع ادلختلفة من احليوانات على أمل أن يؤدى ذلك إىل زيادة
سرعة منو ادلواليد ووصوذلا بالتايل إىل الوزن ادلناسب للذبح أو التسويق يف عمر مبكر نسبياً .ومن
ادلعروف أن ىرمون النمو  Growth hormoneأو السوماتوتروبني  Somatotropinمن اذلرمونات القوية
اليت تفرزىا الغدة النخامية ،وتؤثر يف منو اذليكل العظمى والعضالت يف احليوانات الصغرية ،كما أن لو
تأثرياً كبرياً يف سبثيل الكربوىيدرات والدىون باجلسم ،وفعالً أبدت بعض احليوانات العرب جينية زيادة يف
األستاذ الدكتور/صاحل عبد احلميد قنديل ،التقنية احليوية يف حياتنا ادلعاصرة ،ص ( .22، 29مركز حبوث كلية العلوم ،قسم اإلنتاج احليواين ـ
-6
كلية الزراعة ،جامعة القاىرة1429 ،ه)
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سرعة النمو ،وزيادة يف نسبة اللحم/الدىن ،وزيادة يف كفاءة ربويل الغذاء ،ولكن كل ذلك مل حيدث
()7
بدون مقابل ،بل إن ادلقابل كان باىظاً.

األستاذ الدكتور /مسعد مسعد شتيوي ،الهندسة الوراثية في الحيوانات ،األهداف والمخاط ،ص( .92:رللة أسيوط للدراسات البيئية ،العدد
-7
التاسع والعشرون ،يوليو  ،٥٠٠٢كلية العلوم الز ا رعية بالعريش ،جامعة قناة السويس)
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