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الجينات المميتة واألمراض الوراثية 

Lethal genes and genetic diseases



مقدمة
الطفراتينبللجيناتالخارجيالتعبيرفياالنتظامعدميكثر•

الكائناتيوفاإلنسانفيوراثيةأمراضا ًتسببالتيالجينية

الوجهةمنبالغةأهميةذاتالحاالتهذهودراسة.األخرى
.النظريةالوجهةمنوأيضاالعملية



الجينات المميتة 
سيطةالبالمندليةالنسبةفيالتغيراتإحداثأسبابأهممن•

.الثانيالجيلفيتظهرالتي1:3

الفردموتهومظهريةأشكالمنالجيناتهذهتبديهما•
جالنضمرحلةحتىوالدتهبعدأوالفردوالدةقبلإماوذلك

المندليةالنسبةعناالنحرافإلىيؤديمما,الجنسي
.البسيطة

يرهاتأثيظهروالمتنحيةتكونالمميتةالجيناتأكثرإن•
األفرادوتكونلمتماثلاالوراثيالتركيبحالةفيإالالمميت
.الخليطالوراثيالتركيبحالةفيطبيعية



متماثلالالوراثيالتركيبفإنالسائدةالجيناتحالةفيأما•
المورثفإنذلكوعلىاألفرادموتعلىيؤديالخليطأو

فييرةالعشمنيستعبدبالطفورينشأالذيالسائدالمميت
.فيهينشأالذيالجيلنفس

ضلبعمميتتأثيرهافيكون,مميتةالنصفالجيناتأما•
يئيةالبالظروفوتلعب,لجميعهاوليسلهالحاملةاألفراد

المميتةفنصالجيناتتأثيرإتمامفيكبيرا ًدورا ًالخارجية
ؤقتةمبصورةللجسمالحيويةالمقدرةتخفضجيناتوهناك

.دائمةأو



يكونأيبالجنسمرتبطةوراثيةأمراضتنشأأنيمكن•

الشعرانعدام:مثالاآلخردونجنسعلىأوضحتأثيرها
.سائدوالجينللذكورمميتةاألبقارعندالجزئي

منأقلتقتلالتيالجيناتأنإلىاإلشارةمنالبدأخيرا ً•
بتسبالتيأماالمميتةشبهتسمى%50منوأكثر100%

.للحيويةالمقللةتسمىالوفياتمن%50منأقل



أسباب التغير في النفاذ والتعبير 

لتياللمورثاتالكليالمجموععنعبارةالوراثيالتركيب•

ددنحثمومن,شتىبيئاتفيالتفاعلمجالمعا ًتحدد

ظروفتحتوعقلناجسمناتكوينيسلكهاقدالتيالمسارات

الوراثيبالتركيعلىتتوقفالصفاتأنمع,متنوعةبيئية
.عليهاتأثيرا ًأيضا ًللبيئةفإن

فردكلأي,تامةنفاذقوةلهاالمورثاتهذهأنفيقال•

عنا ًمميزيجعلهمظهرا ًيتخذالمناسبالوراثيبالتركيب
.أخرىتراكيبلهمالذيناألفراد



يرهاتأثيكونفعندماثابتةيرعبتقوةلهايقالوأيضا ً•

.العاديةالبيئاتفيالشيءبعضمتجانسا ًالمظهري



مثال
يختصفيماوذلك.تامغيرنفاذهالورميالصرعجين•

هذالالحاملةاألفرادبعضألنوذلك,المميتةبتأثيراته

افيةكمدةيعيشاآلخرالبعضبينمامبكرا ًتموتالمورث

,تغيرةمتعبيرقوةالجينولهذا,عائالتبتكوينلهمتسمح

األعراضبعضالجينلهذاالحاملينبعضيظهرالحيث

جنستنتهذامن.اآلخرالبعضعلىتبدوالتيالمرضية

أووراثيةعواملعنعبارةوالتعبيرالنفاذفيالتغييرأسباب

بيئية



اكتشاف المورثات واستبعادها 

تأثيرهيظهروالذيالمتنحيالمميتالمورثتأثيراكتشافيمكن•
,البك)األجنةالكثيرةالحيواناتفيبعدهاأوالوالدةعند
لىإفيهاالنفوقنسبةتصلوالتي(خنازير,أرانب,قطط
,ميتالمللمورثهجينينأبوينعنالناتجالجيلربعأي25%
حيث(3:1)المندليةالطبيعيةالنسبةعنالناتجالنقصانمن

.(2:1)إلىالنسبةهذهتنخفض

صاننقعندالوالدةقبلالمميتالمورثتأثيراكتشافويمكن•
أوفرادلألالناتجةالنسبةمعمقارنتهامعالمتوقعةاألفرادنسبة
رغيالنسبةمعأو,للنفوقالعاليةالنسبةمعمقارنتهامع

.للجنسالطبيعية



فردالاكتشافأواليجب,المورثاتهذهاستبعادكيفيةأما•

عمنبهدفالحيوانتربيةجمعياتإعالمثمومنلهاالحامل
.التهجينفياستخدامه



األمراض الوراثية عند األبقار 

ألمراضتعزىالتياألمراضمنالعديداألبقاريصيب•

األهميةمنيكوناألمراضهذهمنبعضا ًولعل,وراثية

التناسليةءً سوااألبقارإنتاجيةحيثمنللمربيبالنسبةبمكان

معالاتصعلىالمربييكونأنوينبغي,اإلنتاجيةأممنها

إنتخابيفدليلهسيكونوالذيدائمبشكلالبيطريالطبيب

تلكمنوالخاليةالموجودةالصفاتذاتالسالالتأنسب

.الوراثيةالعيوب



يالمتنحالجينات المميتة ذات التأثير : أوال

:األبقارانعدام القوائم في ماشية •

زيانوالفريهولشتاينالفريزيانماشيةفيالحالةهذهوتحدث-

ترافقوت,البلدانمنالعديدفيلوحظتوقد.واأللمانيالهولندي
–256بعمرالجنينفياألنسجةكميةفيكبيرتراجعمع

سبةنوترتفعالجنينلهذاإجهاضيحصلقدوأحيانا ًيوم351

.القطيعفيالقرابةشدةمعالقوائمانعدامحاالت

اآلباء Bb × Bb         طبيعي
BB , 2Bb , bb      

تموت    طبيعي
0               :3



انعدام الشعر في األبقار 

لشعرامنجلودهابخلوحديثا ًالمولودةالعجولتمتازوفيها•

وحولالذيلشرابةعلىالنموالضئيلةاألشعاربعضعداما
واآلذانوالعيونكاألنف–للحيوانالطبيعيةالفتحات

والدةالبعدالمصابةاألفرادوتموت.التناسليةوالفتحات

الفريزيانمناألفرادبعضفيشوهدتوقد,مباشرة
.والجيرسي



التواء األطراف 

ألفرادافيهاوتكون.والجيرسيالفريزيانفيلوحظتوقد•

وتموت.منهاالخلفيةوخاصةمنحنيةأرجلذاتالمصابة

مواليدالهذهعاشتوإنوبالتالي,قصيرةبفترةالوالدةبعد

.الشللبكاإلصابةتماما ًالحركةعلىقادرةغيرتصبحفإنها



انسداد فتحة الشرج 

درةالقعدمنتيجةأيامبعدةوالدتهابعداألفرادهناوتموت•
.التبرزعلى

شرافإبالجراحيالتدخلإلىيلجأأنللمزارعممكنوهنا•

تفادةاالسبهدفشرجيةفتحةبعملوذلكالبيطريالطبيب

.مستقبال ًاقتصاديةكقيمةالحيوانمن



/التقزم/ البولدجعجل 

سترالدكمنلساللتينتلقيحينمنالبولدجعجولتنتج•
Dixterذاتهذهالدكسترساللةوتعتبر,بعضهمامن

ويكون,التامةغيرالسيادةذيللجيننموذجالقصيرةالقوائم

فيوهوالعجلويموت.أصليةالحالةكانتإذامميتا ً

حيث.(والسابعالسادسالشهرينبين)الجنينيةالمرحلة

شديدوقصرالكتفيةالعظاموجودبعدمالبولدجعجليمتاز

لرابطوجودالحيثانعدامهالدرجةاألطرافعظامفي
.والحوضالكتفمعواألقداملألكف



منئةناقوكأنهاالرجلأصابعتصبحالقاسيةالحاالتوفي•

دا ًجقصيرةالوجهومنطقة,محدبةالجمجمة,مباشرةالجسم
.الخارجنحويتدلىاللسانأنلدرجة

كمافيبدوالذيلأما,جدا ًمنتفخةفهيالجسمألنسجةوبالنسبة•
.رأسا ًالظهرمنسالكأنهولو

دكسترAa ×Aaديكستر

1AA     2Aa     1aa

بولدوج. دكستر. كاري 



انعدام قطع من الغطاء الجلدي في بعض مناطق 

الجسم باألبقار

.واأليرشايرالفريزيانأبقارفيالعاهةهذهلوحظتوقد•
لقحالمالثوربإسميفتنوناألبقارمربيأنالمؤسفومن
.منهانشأالتيالتربيةطريقةعنالنظربغض

اهاتعتسببقدالمميتةالمورثاتهذهبانذكرهالجديرومن•
قدرةبالموتخلالعصبيةوالجملةالعظميالهيكلوتشوهات
.أيضا ًالحيوية

اليومحتىتماما ًطبيعيةتبدوالمورثلهذاالحاملةواألفراد•
أيامخمسةوخاللالنمويتوقفعندها,العمرمنالتاسع
.الموتيحصل



لعاهةابهذهالمصابةالفريزيانلعجولالفوريالذبحويجب•
الدمتسممجراءمنأسابيععدةخاللستموتفإنهاوإال
بالعدوىالجلدعديمةالجسميةاألجزاءإصابةنتيجة

.والجراثيم

عنقلتبفترةتولدالعاهةبهذهالمصابةالجيرسيعجولأما•
.ميتةغالبا ًوهياسبوع3–2بـالطبيعيةالعجول

ديالجلالغطاءمنالخاليةالمناطقفإنااليرشايرعجولأما•
مرالعحتىحيةبقائهامنيمكنمماالمساحةصغيرةتكون
.للذبحكافيةتسمينهادرجةفيهتصبحالذي



شلل القوائم الخلفية في الساللة الحمراء 

الدانماركية

حملرةفتبعدتولدالوراثيالنقصبهذاالمثقلةالعجولإن•

رافاألطشللبسببالوقوفتستطيعالأنهاإالطبيعية

واألرجلممطوطا ًالعجلجسميكونوعادة.الخلفية
.مستقيمة

قليال ًأرجلهحنيمعالعجلإليقافمحاوالتأجريتوإذا•

بدا ًأالمحاوالتهذهتنجحوال,جديدمنمستقيمةتعودفإنها

.آجال ًأمعاجال ًالعجلذبحيجبلذلك



استسقاء الدماغ في العجول 

الدماغبطيناتفيالمائيةالسوائلبتراكمالمرضيتصف•

حملرةفتبعدحيةباالستسقاءالمصابةالعجولتولدوعادة

تطيعتسالوكذلك.متضخمةتكونالجمجمةأنغيرطبيعية
.يومينخاللوتموتأرجلهاعلىالوقوف



/ الرأستقزم/ الهيرفوردقصر الرأس عند عجول 

,اللحمسالالتمنوغيرهاالهيرفوردساللةبهتصاب•

منينيةالجالمنطقةبروزأوبنتوءالمتقزمةاألفرادوتتصف

عوبالوض,المتساويغيروعرضهالرأسوبقصرالجمجمة
Jowالبعضمعبعضهماالفكينلتطابقالصحيحغير

إلصابةلاستعدادوعندهاالبطنيةبالنفخةاألفرادهذهوتصاب
,للحيويةالمخفضة(Tympanitis)األذنالتهاببمرض

رحلةمإلىاألفرادوصلتإذاأماالتنفسصعوبةإلىإضافة
.ذبحهابعدرديئةلحمنوعيةتعطيفإنهاالنضوج



تقلص العضالت الدائم

الخلفنحومنحنيةاألماميةالقوائمتكونالعاهةهذهفي•

التواءمععشائبشكلوترتبط,متينةغيرمرتخيةوالمفاصل

حالةعرفتوقدالوالدةعمليةويعيقيعرقلمماالرقبةفي

بعدأجزاءعلىالرحممنالمواليداستخراجمعهااضطر

ةالناتجاآلالمجراءمناألبقارإحدىماتتوقد.تقطيعها

نفمالعاهةبهذهالمصابةالحمالنأماواإلصاباتالجرحعن

.اأوانهقبلوالداتتالحظلمأنهغير,حيةتولدأوالنادر



قصر الفك السفلي 

معهديولالمتنحيةالمميتةالجيناتيتبعوراثيمرضوهو•
بتناولأيبدعندماويموتمشوها ً–قصيرسفليبفكالعجل

.غوالمضالقطععلىقدرتهعدمبسببالخضراءالعالف



عدسة العين في العجولإظالم 

متنحيًيسببهًمورثوالفريزيانالجرسيلوحظتًفيًساللةً•
.ًشبهًميتً



ائد السالمورثات الميتة ذات التأثير : ثانياً 

:للشعرالجزئياالنعدام•

/للذكورمميت/بالجنسمرتبطوراثيمرضعنعبارةوهو
الغياب:بـويمتازاألبقارفيهولشتاينالفريزيانساللةويصيب
يةالحوضوالمفاصلالحوضمنطقةفيالشعريللغطاءالكامل

فيرجلكاألاخرىمناطقفيتنتشركما,العصعصيةوالفقرات
.األبقاربعض

غير/ا ًجدصغيرةتبدوفقدألخرىبقرةمناإلصابةشدةوتختلف
الحظتفإنهاالمنطقةتلكفيحالقةأجريتلوأما/تماما ًملحوظة
وداءالسالمناطقفيتتوضع.العجولفيوخاصةجدا ًواضحة
تكونعرللشجزئيبإنعدامالمصابةواألبقارالجسممنوالبيضاء

.نظيفالتبفرشاةمرضيبشكلوتتأثرللبردحساسيةأكثر



قصور العمود الفقري 

رحلةمفيالمورثاتانعزالفيخللنتيجةالعاهةهذهوتنشأ•

يرقصفقريعمودمعالعجولتولدحيثالملقحةالبيضة
.مباشرةالوالدةبعدوتموت,طبيعيةوأطرافورأس



عدم اكتمال نمو المخيخ 

المرحلةفيالعاهةهذهعنالمسؤولالمورثتأثيريبدأ•

العجلويولدالمخيختطورفيلقصوريؤديحيثالجنينية

عدبمباشرةلموتهيؤديمما.بعديكتمللملديهوالمخيخ

.الوالدة



االصابعغياب سالميات 

قائمةمعاألظالفعظامكاملغيابالحالةهذهفييالحظ•

ةبفترالوالدةبعديموتوالحيوان,النمووطبيعةكاملة

الةحوهناك,والمشيالوقوفعلىقدرتهلعدموذلكقصيرة

.للسالمياتالزائدالنموفيتتجلىتماما ًمعاكسة



غياب الفك السفلي

ويموتسفليفكبدونالعاهةبهذهالمشوهالعجليولد•

يةغذائمادةأيتناولعلىمقدرتهلعدمالوالدةبعدمباشرة

.السرسوبحتى



طول مدة الحمل أو امتدادها

ىحتاألبقارسالالتبعضفيالوراثيالمرضهذايظهر•

مرحلةتدخلأندونأشهر9الـفترةاألبقارتتخطى

يموتماوغالبا ً,الوالدةقربعالماتأيودونالمخاض

لجراحياللتدخلبحاجةوالبقرةالرحمضمنويتكلسالجنين

.السريع



التشنج العضلي المؤذي 

فيطبيعيةغيرعالماتأيالمولودالعجلعلىتظهرال•

منمتقاربةحاالتتنتابهأنزمنيةفترةبعديلبثالثمالبداية

وصولببسبللموتوتؤديجدا ًالمؤلمةالعضليةالتقلصات

.وللقلبالحاجزالحجابعضلةعلىالتشنجات



قصور الغدة النخامية

لدانببعضفيفرديةإصاباتشكلعلىالحالةهذهظهرت•

دةالغكاملالمرضهذافيالتشوهويعم,األوروبيةالقارة

علىينعكسمماواإلفرازيةالغديةبأجزائهاالنخامية

الغدةهرموناتبعملهايتحكمالتيواألجهزةاألعضاء
.الموتإلىذلكويؤديالنخامية



ةالشلل البطيء وعدم نظام الحركات العضلي

أنصيرةقفترةبعديلبثالولكنهصحتهبكاملالعجليولد•

فيتوازنوعدمعصبيةاضطراباتأعراضعليهتظهر

حتىتدريجياالشلليحدثالحالةتقدمومعوالحركةالمشي

شللاليصلعندماالنفوقويحدثالجسمعضالتكامليعم
.القلبيةوالعضلةالحاجزللحجاب



التحام فتحتي األنف وتشوه الجمجمة

ويالعلالفكليطالالجمجمةمقدمبتشوهالمرضيتصف•

تحةفوكأنهااألنففتحتيلظهوريؤديممااألنفيوالحاجز

هللتشوالوالدةبعدمباشرةالمصابالعجلويموتواحدة

.الدماغفيالحاصل



التصلب العام للمفاصل 

يرةقصبفترةالوالدةبعدالمولودالعجلمفاصلتتصلب•

فيهامابالجسممفاصلجميعاإلصابةوتعمتدريجيوبشكل

لحركةاعلىمقدرتهالعجلمعهاويفقدالفقريالعمودمفاصل

.الحركةلعدمقصيرةفترةبعدويموت



/  بورفيري: /تصلب العضالت

فيابةاإلصهذهتتجلىحيثمتنحيةمميتةمورثاتتسببه•

خللنتيجةالجسمعضالتلكلالشاملالتصلبظهور

يؤدييوالذقصيرةبفترةالوالدةوبعدوالعصبيةالتروية

التعضتصلببسببالمصابالعجلموتإلىالنهايةفي

.القلبوعضلةالحاجزالحجاب



األمراض الوراثية عند األغنام

:الكراكولأغنامفيالرمادياللونوراثة•

والثمنةالقيمغاليلونا ًالصوفالمجعدةالكراكولأغنامتمتلك
.مميتتاثيرذاتمورثةيمتلكالذيالرمادياللونوهو
لثثيموتالوالدةبعدبسيطةفترةوخاللأنهتبينولقد

Tempanyاألذنطبلةالتهاببسببالرماديةالحمالن
نموفياختاللبسببالرماديةالحمالنمنقسمويموت
Paraالوديةنظيرةالعصبيةالجملة sympathetic

مماالبوابفتحةفيوضيقالهضمعملياتفيواضطراب
.المنفحةويمألالخشنةاألعالفيوقف



رماديةً♀ Wwً×Ww♂ رماديً

ww2Ww WW

تموترماديةًًًرماديةًسوداء



تقلص العضالت الدائم

دادارتنالحظحيثاألبقارعندالتقلصلمرضمشابهوهو•

يرغتكونوالمفاصلالخلفنحوالمنحنيةاألماميةالقوائم

مورغ,الرقبةفيالتواءوجودمعالحيوانحملعلىقادرة

منأشهربعدةأيالطبيعيوقتهافيتكونالوالداتأن

.حية/الحمالن/المواليدتكونمانادرا ًأنهإال,الحمل
.الوالداتهذهمثلفياألمهاتبعضماتتقدوكذلك



شلل األطراف الخلفية

يةطبيعحملفترةبعدالعاهةبهذهالمصابةاألغنامتولد•

لىعتقدرالمستقيمةأرجلوذاتمحطوطةالمواليدوتكون
.مساعدتهاحاولناولوالوقوفتستطيعاللذلكثنيها



فقدان الحس والشعور بالمفاصل 

أنالإالبنيةطبيعيةالمولودةالحمالنتكونالحالةهذهوفي•

ادرةقغيرفهيلذلكالوظيفةمعدومةتكونعندهاالمفاصل

لالحموفترةعدةمحاوالتإجراءرغمإطالقا ًالمسيرعلى
.مباشرةالوالدةبعدالحمالنتموتطبيعيةتكون



انعدام القوائم في األغنام

عديمةيدالموالتكونأولألبوينالشديدةالقرابةنتيجةويظهر•
.الوالدةبعدوتموتالقوائم



استسقاء الدماغ في األغنام 

مبتراكالمولودالحملويتصفطبيعيةالحملمدةتكون•

ونيكالدماغوتجويفالدماغبطيناتفيالمائيةالسوائل

يجةكنتأرجلهعلىيقفأنيستطيعالوالحملمتضخما ً

.الوالدةمنقصيرةفترةبعدوتموتالتوازنفقدان



قصور العمود الفقري عند الحمالن 

حلةمرفيالمورثاتانعزالفيخللنتيجةالعاهةهذهتنشأ•

وجودمعرا ًقصيفقريا ًعمودا ًالمواليدوتملكالملقحةالبيضة

وتموت.طبيعيةأيضا ًتكونواألطرافطبيعيرأس

.أيضا ًالعجولبهتصابوقدالوالدةبعدماالحمالن



الخصىعدم نزول 

مميتةبهالشالجيناتإلىالحالةلهذهالمسببةالمورثاتتنتمي•

مااثيورخللنتيجةعرضيا ًتحدثوقدبالجنسالمرتبطة

كيسوجودللخصيكاملبغيابالذكرالمولودويتصف

عاجزا ًنيكوأنهإالعاديبشكلحياتهالمولودويتابعالصفن

وفيفقطالتسمينبقصديستخدمأنهأيالجنسيةالوظيفةعن

يفالجراحيةالمداخلةينفعقدفإنهالنادرةالسالالتحال

.الصفنكيسإلىالخصىإعادة



التغذية الناقصة في العضالت 

تدريجيبضموروتتميزأشهر4بعمرالحالةهذهتظهر•

األغذيةورودفيضعفبسببللعضالتوهزال

يعتوزفيوتفاوتانتظامعدم/معالدمفيواألوكسجين
.اإلصابةبدايةمنشهربعدويموت/الغذاء



غياب الفك السفلي وانسداد البلعوم 

.قاراألبعندالسفليالفكغيابحالةمثلالحالةهذهتنشأ•

زئيجأوكاملوانسدادالسفليللفكغيابكامليالحظحيث

تغذيةالالنعدامالوالدةبعدمباشرةللموتيؤديمماللبلعوم
.كاملبشكل



ضمور قشرة المخيخ 

تنسيقفيالمخيخيلعبهالذيالكبيرالدورعلينايخفىال•

الجسماتزانيسببمماالحيوانفياإلراديةالحركات

رةقشفيبضمورالحمالنبعضتصابقدولكنوحركته

رتهمقدعدمنتيجةونفوقهاتزانهعدمإلىيؤديمماالمخيخ
.الغذاءوتناولالوقوفعلى



األمراض الوراثية عند الدجاج



صفة الزحف لدى الدجاج 

المتنحيبشكلهالمرضهذالمورثالحاملةالطيورإن•
بقصرويمتاز,الفقسمنأيام/4-3/بعمرتموتاألصيل

لةالحامالطيورأما./زاحفةمشية/وأجنحتهأرجلهوتشوه

المربينبعضلدىمحببةصفةفتكسب/المختلط/للمورث

بيركبشكلعندهاتظهرالبيضعلىالرقادغريزةأنحيث

إجراءعندالصفةبهذهيرغبونالمربينبعضأنأي

سيؤديةزاحفأفرادبينالتلقيحأنإال.الطبيعيالتفقيس
.الناتجالنسلربعموتعلى



صفة العري الكامل لدى الدجاج

وتتمحيثبالجنسمرتبطةمميتةشبهمورثاتتسببه•
نجدينمابالفقسمنأيامثالثةقبلالعاريةالصيصاننصف
اعتياديةحرارةبدرجةوالمربىالفاقساآلخرالنصف

علىوصولهاقبلتنفقمً (35-32)الطبيعيةللصيصان
حرارةدرجةرفعأنغيرعمرهامنالسادساألسبوع

الحيةالصيصاننسبةمنسيزيدفإنهزيادةمً 5.5الحاضنات
,أشهر(5-4)عمرفيجدا ًقليلريشويظهرالعارية

لوضعةبالنسبأما.المنخفضةالحرارةتحملكذلكوتستطيع
الريشذاتالطيورلدىهوكمابكثيرأردأفإنهاالبيض
.الطبيعي



يةاإلنتاجالعليقةمنكبيرةحصةأنذكرمنكذلكوالبد•

محافظةللحتما ًتستخدمالعاريةالطيورقبلمنالمستهلكة

رالطيوهذهفإنالوقتنفسوفيالجسمحرارةدرجةعلى

بسببطلقا ًمالطيرانتستطيعالبلفقطللبردحساسةليست

اهةالعهذهتكونلذلكالشديدوقصرهاالناميةاألرياشقلة

حتىعارً دجاجوإبقاء.حتما ًمميتةالطبيعيةالظروففي
قطفمميتةشبهصفاتستعتبرفإنهاونيفسنوات(3)



انقالب الرأس وارتداده

منانتأكسواءً الصيصانإنمتنحيةمميتةمورثاتتسببه•

كلاألتستطيعفالرأسهاتلويالروميالديكمنأمالدجاج

إنهافولذا,الفقسعندطبيعيةكونهامنبالرغموالشرب
.الفقسمنقليلةأيامبعدتموت



في الدجاجالبيضيةبتر القناة 

جنسيالالنضجإلىالوصولعندإالتأثيرهالمورثيبديال•

ائدالسللمورثالحاملاألنثىفيهتبدأالذيالوقتفيأي

.البيضبوضع



التقزم

صانالصيوتكون.مميتةمتنحيةمورثاتأيضا ًتسببه•

فقسالمابعدالمرحلةفيالنموأنإالطبيعيةعادةالفاقسة

عنديزيالبعمرالصيصانمعظموتموت,ضعيفا ًيكون
.أشهر8حتىتصلقدوأحيانا ًأسابيعستة



مرض النوبة

مصابةالاألفرادتبدأحيثبالجنسمرتبطمميتمورثيسببه•
الوهاجواللمعاناالعتياديغيروالصياحالسريعبالركض
لواكمتقعثمالشديدواالرتجاجاألزمةعلىفعلكردالغمائي

نجوتتشتتصلبفإنهااألطرافأما.الكزازبداءمصابةأنها
يقذفالرأسفإنوكذلكالمفاصلعندينحنيأنيمكنهالبحيث
ذلكعدوبكلهيرتجفالجسم,بشدةتخفقواألجنحةاألعلىنحو

عودتوأخيرا ًالصيصانوتهدأالنوبةتخفثوانعشرةوخالل
ذاتاألفرادفيالظاهرةهذهأنوتالحظ.الطبيعيوضعهاإلى
مرعإلىوصولهقبليموتأغلبهاأنإالفأكثرأسبوعينعمر
.يالجنسالنضجحتىحيا ًفردأييبقىوالأسبوعا ً/15/



التصاق األجنحة بقشرة البيض 

ثالمورهذاويؤديمتنحيتأثيرذومميتمورثويسببها•

دءبمنالرابعاليومحوالي)مبكربوقتالجنينموتإلى

لىعالغازيةالمبادالتتأمينعدمبسببوذلك(الحضانة
.المحيطالوسط



الميل إلى الرقاد

يفطويلةلفترةوالبقاءالحيويةعدمالحالةهذهتالحظ•

,يلةطولفترةوالشرباألكلفياالنتظاموعدمالبياضات
قفتو←المبيضمنالبيضصفارامتصاصيالحظكما

فيهاتظهرالسالالتاختيارللوقايةوينصح.اإلنتاجفي

أومثاليالرقادمنعأقفاصاستعمالإلىإضافةالعاهةهذه
.(سفليهوائيتيار,مائلةأرضية)للطائرمريح



إنتاج بيض صغير الحجم 

خاباالنتيجببحيثبالقطيعخاصوراثيعاملويسببه•

فياعارتفيسببهكماالحجمكبيربيضإنتاجأساسعلى
األمراضبعضوأيضا ًأياملبضعةمً 35عنالحرارةدرجة

.غذائيةوعواملالتنفسية



إنتاج بيض له رائحة ومذاق السمك

رالزفيلهواءمميزةرائحةلهاالحالةبهذهالمصابةالطيور•

ذاقومرائحةلهالمنتحوالبيضالمعطنالذرةرائحةتشبه

نعواستبعادهاالمصابةاألفرادهذهكشفويجب,السمك

.القطيع



سقوط الرحم 

أوالرحموبروزالمجمعفتحةفيشديداحتقانيظهر•

وقدةبشدواحتقانهاللخارجالمبيضقناةمناألولىاألجزاء

يورالطباقييعريأنهحتىطويلةلمدةالرحمانقالبيظل
.طيعالقبيناإلفتراسعادةبذلكوتنتشربنقرهاللقيام



شلل األقفاص

إلىنقلهاعند)البياضالدجاجفيالحالةهذهلوحظت•

بعضيف(النموفترةفياألرضعلىتربيتهابعداألقفاص

درجةارتفاعيالحظحيث.غيرهامنأكثرالسالالت

األرجلعظاموضعفاألكلعنالطائروامتناعالحرارة

معالمرضهذاأعراضوتتشابهالكبرفيدهنيةواستحالة

.الفيتاميناتونقصمايكومرضالكساح



قصر الجزء العلوي أو السفلي من المنقار

ابقةالسالحالةالمرضيةاألعراضحيثمنالحالةهذهتشابه•

يشيعأنللطائرويمكنالنمومكتملغيرهناالمنقارأنإال

عنعادهإبيستحسنولكنالسابقةالحالةمنأطولزمنيةفترة
.القطيعأفراد



غياب الجزء العلوي أو السفلي من المنقار

لعلوياالجزءغيابيالحظحيثحقليا ًالشائعةالعيوبأحد•

ولتناعنالطائرعجزإلىيؤديمماالمنقارمنالسفليأو
ساعة24الـحتىللفقساألولىالساعاتفيويموتغذائه

.



التواء المنقار

يظهرحيث,الحدوثالنادرةالخلقيةالتشوهاتمنيعد•

ىعلالطبيعيةقدرتهمنذلكويحد.أعوجبمنقارالطائر

التربيةمناستبعادهمنينصحلذلكعاديبشكلالغذاءتناول
.



لزوجة األجنة في البيض 

ثحيالحضنمنالثانياألسبوعفيالحالةهذهتكتشف•

حظنالالبيضةكسرولدى,الجنيننموفيتباطؤيالحظ

منيقتعوالتيالجنينيةالسوائلولزوجةكثافةفيزيادة

موهنلتأخريؤديمماالمحيالكيسمنبالغذاءالجنينإمداد
.مباشرةالحالةبهذهالمصابةالبيوضوتستبعد.



العمى 

يفقسحيث,مميتةنصف(مورثات)جيناتوتسببه•

جينتمماالعينكرةتطورفيبخللمصابوهوالصوص

الصوصيموتأنالضروريمنوليسدائمعمىحالةعنه
.حتما ًيستبعدأنهإالمباشرةالفقسبعد



الخوف واالرتعاد العصبي

حيطمسببأليالذعرمنحالةالقطيعالحالةهذهفيتنتاب•

وتبدأكبيربشكلبأجنحتهاوتخفقبالركضالطيورتبدأحيث

الزمنفترةمنتهدأثم,األرضعلىتسقطأنبعدبالرجفان

حيةالصحالتهاعلىسلبا ًيؤثرممايحدثلمشيئا ًوكأن

يجبلذلكالحركةهذهنتيجةتحدثالتيللحوادثباإلضافة

.المرضهذافيهايظهرالتيالساللةاستبعاد



مع التواء الرقبة التقزم

أرجلبالفقسبعدالتشوهبهذاالمصابةالصيصانتبدو•

قسالفبعدوتموت.الجهاتألحدملتويةرقبةمعقصيرة

.مباشرة



قصر الرقبة والمنقار 

إلىالوصولتستطيعالالعاهةبهذهالمصابةالصيصانإن•
.يةزمنفترةبعدنفوقهاإلىيؤديمماالمشاربأوالمعالف



وجود اإلصبعين فقط 

يثحغيرهامنأكثرالسالالتبعضفيالتشوههذايالحظ•

فيزانإتلعدميؤديممافقطإصبعينولديهالصوصيفقس

مندويستبعللرقوديميللذلكوقوفهفيحتىأومشية

.ةالساللانتخابفيالنظرإعادةاألفضلومن,التربية



األمراض الوراثية عند األسماك 

الحيواناتفيكمااألسماكعندالوراثيةاألمراضتظهر•
,ةخاصالزينةأسماكوتصيب(...أبقار–إنسان)الراقية
أكثرعلول,الوراثيةبالدراسةالسمكأنواعبعضحظيتفقد

هيلألسماكالوراثيةالنواحيبدراسةالمتعلقةالمعلومات
Garassiusالذهبيالسمكمنعليهاالحصولتمالتي

auratusالحيةكالكائناتاألسماكأنالمعروفومن
حصلتماوغالبا ًالمندليةالوراثيةلقوانينتخضعاألخرى
صةخاوبصورةالتهجيننتيجةأحيانا ًالوراثيةاألمراض
ولالحصفياإلنسانسعيعندوذلكاالستوائيةاألسماك

.كلوالشاللونكصفاتمألوفةغيرصفاتذاتأسماكعلى



األورام الوراثية 

البطريخعائلةأسماكبعضفيالحالةهذهوصفت•
Cyprinodnticaeالمسماةالخالياأنحيث(

Melanophorea)سامباإلنقتبدأالميالنينعلىوالحاوية

حامالتخالياعلىحاويضامنسيجتكوين,بسرعة
Macromelanoالحجمكبيرةالميالنين Phoresويدعى

Melano Sarcomaالجلدعلىالمرضيةالحالةهذهوتبدو

.الذنبمنطقةوأعصابوالعضالت



االستسقاء الخلفي لكيس المح 

وتغيراتميكانيكيةأضرارهوالمسبببأنسابقا ًيعتقدكان•

عالقةالأنهتبينولكنهاألوكسجينفيونقصبدرجاتحادة
.وراثيهوالسببوإنماالمرضبحدوثلها

تهجينمنالناتجةاليرقاتفيالمرضهذاشوهدولقد•
Rainالقزحيالمرقطوأسماكالسلمونأسماك bow trout
Brookالمرقطالبركوسلمون Troutفيالمرضيظهرإذ

كبيرةجةبدرالمحكيسويتوسعالبيضةتركتالتياألسماك
.عةالياناألسماكتنفقوبالتاليمائيسائلوجودنتيجة



التشوهات الوراثية

كالتشوهاتاألسماكفيالتشوهاتأنواعكلتحصلقد•

أومعينةمرضيةحيةبكائناتاإلصابةعنالناجمة

ذاتيفيزيولوجأوتركيبينقصمنالمتسببةالتشوهات
.أخرىعواملعنالمسببةتلكأوالوراثيةاألسباب

:ومنها•



وبعضالهوائيالكيسوضعفالزعانفتشوهأوفقدان•

فيثمتوارخللمسببهابأنيرىالتيالهيكليةالتشوهات
فيهاما ًدورا ًيلعبوهوDفيتاميناستقالبعملية

انبإمكحيثالبرهانيثبتهلمالدورهذاأنإالالتشوهات

األكبادتلكتكنلمماأكبادهافيالفيتامينهذاصنعاألسماك

عندتحصلالتشوهحاالتمنأخرىحالةوهناك.مصابة
Segmentation)البيضةانقسامفياضطرابأيحدوث

اأحدهميكونبالتوائميسمىماحدوثإلىتؤديبحيث(
.اآلخرالتوأمملحقوكأنهالثانييبدوحينفيكامال ً



اكًوللسيطرةًعلىًاألمراضًالوراثيةًفيًاألسم:ًوبشكل عام 
:ًنتبعًاألمورًالتاليةً

.ًاختبارًآباءًمعافاةًوقويةً-1

و-2  ً ً يجبًأنًيكونًالتغذيةًوخاصةًلليافعاتًكافيةًكما .ًنوعا

.ًالتخلصًمنًاألسماكًالبالغةًالتشوهً-3



وراثة اللون األصفر عند الفئران 

سال ًنتعطيأصفرينفارينبينالتزاوجاتأنكينووجد•

عددأنوجدكما1:2بنسبةصفراءوغيرصفراءأفراده

صفراءوغيرصفراءفئرانبينتهجيناتمنالناتجةاألفراد

التجربةنتائجمنواستنتجتقريبا ًالربعبمقدار(سوداء)

ةخليطتكونوأنالبداللونالصفراءاألفرادأناألولى
heteroالوراثيالتركيب Zygousموتبسببوذلك

نممبكرطورفيالجنينيموتحيثاألمرحمفياألجنة
.الجنينيةالمرحلة



:ًويمكنًتمثيلًوراثةًاللونًاألصفرًعلىًالوجهًالتالي•

•Ayً=ًًجينًسائدًللفراءًاألصفر.

•aً=ًًجينًمتنحيًللونًاألسود.



 :P 2Aya ×aa 1Aay ×Aay

 :F1 Aya ,    aa ¼AyAy ,   2/4Aya   ,   ¼aa

النسبة : 
الناتجة 1     : 1 أصفر1      :      2

الشكل : 
الظاهري  أصفر      أسود أسود      أصفر     أصفر ميت

1     : 2

النسبة             النهائية
 :P الشكل الظاهري ×  أسود : األباء 

أسود
التركيب الوراثي Aa ×aa

F1 :التركيب الوراثي aaالجيل 

الشكل الظاهري  أسود
النسبة الناتجة 0 : 1



وراثة اللون البالتيني في فراء الثعالب

علىمنا ًثأغالهاولكنفرائهاللونبالنسبةألوانالثعالبتمتلك•
أجريتيتيالسوفاالتحادوفيالفضيالبالتينياللونهواإلطالق
هذاتثبيتأجلمنقائمةزالتمااآلنوحتىعديدةمحاوالت

ألنذلكوبالفشلباءتوكلها(الفضيالبالتينياللون)اللون
فراءاتذثعالبتلقيحفعند.تموتالفضيةالثعالبمننسبة

وذلكيموتالناتجالنسلربعكانالبعضبعضهامعبالتيني
عضهابمعالبالتينيللونالسائدينالمورثيناجتماعنتيجة
الرحمداخلالجنينموتبسببإجهاضيحدثحيثالبعض
اجتماعهدعنمتنحيمميتتأثيرلهلكنسائدالبالتينيفاللون
.أصليةبصورة



بالتينيZz ×Zzبالتيني  اآلباء

1 ZZ 2 Zz 1 zz            

بالتيني بالتيني فضي
يموت 2 1            



األمراض الوراثية عند اإلنسان 



(  االهيموفيلي–األنيميا ) مرض سيولة الدم 

ميتا ًمجينا ًيعتبرالمرضهذاعلىيسيطرالذيالجينأن•

نتيجةموتالإلىيؤديماغالبا ًألنهبالجنسمرتبطا ًمتنحيا ً

)+(بالرمزالطبيعيالدمتجلطآلليةنرمزالشديدالنزف

الدمولةسيإلىيؤديالذيبالجنسالمرتبطالمتنحيواألليل
:يكونوبذلك(h)بالرمز

 :Pالتركيب الوراثي X+ xh × X+ Y اآلباء

الشكل الوراثي:  طبيعية 
حاملة طبيعي

 :F1التركيب الوراثي ¼ X+ X+ ¼ X+ Xh ¼ X + y ¼ X h y

الشكل الظاهري  أنثى 
سليمة ريا  أنثى سليمة ظاه ذكر سليم ذكر مصاب

إناث½ :  ½ذكور 



عنديتوفونماغالبا ً(hy)الوراثيالتركيبذاتفالذكور•

األربعينحتىحاالتووجدتالعشرينتتجاوزالأعمار
إلىالبلوغعندالوالدةعند1:1الجنسيةالنسبةأننجدعاما ً

الكالبعندالصفةهذهشوهدتوقد(ذكور1:إناث2)

.أيضا ً



في اإلنسان( هنجتونانتفاضات ) مرض 

نتجتونهاالنتفاضاتالسائدالجينيحملونالذيناألشخاصيتمتعقد•
البإختالجاتالمرضهذاتأثيرويظهرحياتهممعظمجيدةبصحة
ىإليصلحتىالمرضويستمروالجسمواألطرافالرأسفيإرادية
ليةالعقالقوىوفقدانالعصبيالجهازفيإنحالليةتغيراتإحداث
.الوفاةثموالبدنية

خوخةالشيحتىالطفولةمنيتراوحالمرضهذافيهيبدأالذيالعمرأما•
وفاةإنهحيثمتباينتأثيرولهكاملغيرالجينتأثيرنفاذاعتبارويمكن
تأثيرالجينلهذاأنالقولأمكنناأسابيعبعمروهوالمرضبهذاالشخص
لجيناهذافيعتبرحياتهمنعمرهمنتصففيالمريضماتوإذامميت
كنيمفالالشيخوخةسنفيالوفاةإلىأدىإذاإمامميتشبهجينا ً

.اإلطالقعلىمميتاعتباره



أبويهمنواحديكونأنالبدالمصابالفردأنويالحظ•

هذهفظهوركذلكاألمريكنلموإذاالمرضبهذامصابا ً

نالبويأحدفيطفرةحدوثعلىيدلالنسلفيالصفة

.النسلإلىتناسليةعروسحملتها



مرض الصرع الورمي 

هذابوالمصابونسائدمميتشبهجينالمرضبهذايتحكم•

نموات,عقليتخلف)وأعراضهللجينحاملونخليطون

ويموت(الداخليةاألعضاءفيأورام,الجلدعلىشاذة

فيأوالطفولةمرحلةفيالمرضبهذاالمصابونأغلب

ثيرحيثأطفاال ًينجبمنومنهمالعمرمنمتقدمةمرحلة

االتحمعظمأنغيرالمميتشبهالسائدالجينأطفالهنصف

المرضمنخالكالهماأبوينمنتنتجالورميالصرع
.الطبيعيالجينطفورنتيجةالحاالتهذهفتظهر



مرض البول السكري 

بلفقاألنسولينهرمونإفرازنقصنتيجةالمرضينشأ•

رضالمهذاكاناألنسولينلهرمونالمنظمالتأثيراكتشاف

ةمرحلفيليسبهالمصابيناألشخاصوفاةإلىيؤدي

هذارويعتب.أيضا ًمتقدمةأعمارفيبلفحسبالطفولة

.مميتشبهجينعليهيسيطروراثيا ًالمرض



مرض الحساسية 

فراداألبعضموتإلىأيضا ًيؤديوهووراثيسببهمرض•

اهذتفاديويمكنمزعجةآالمإلىيؤديآخرينأفرادوفي

العاهاتمنوهو.األدرنالينمنجرعاتبإستعمالالمرض

.المميتةوالشبهالمميتةالوراثية



الخالصة
يلةضئنسبةإالهيماالمميتةالصفاتأنفيهشكالومما•

هاكابوستحتترزحالتيالمميتةلمورثاتمجملمنجدا ً

منقطناأسفلقدذلكإلىوإضافة.المختلفةالحيوانيةاألنواع

وارضبالقالخاصةالمميتةالمورثاتالسابقةالقائمةحساب

.المجاللضيق



–ةعاد–للمورثاتالضارالتأثيريظهرأنالطبيعيومن•
لدىحظرهاالواجبمنالتياألقاربتربيةوجودعند

مكرراتأننالحظولقد.الزراعيةالحيواناتأغلبية

ربيةتفيهاتستعملالتيالحيواناتفيالمميتةالمورثات

واالختالالتالعيوبلدراسةمقصودبغرضاألقارب

رهذكيجدرومما.عادةمتوقعهوممابكثيرأعلىالوراثية
منمتسلال–كذلك–الزراعيةللحيواناتالبريةالطرزأن

.بأخرىأوبنسبةالمميتةللمورثاتامتالكها


