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 االنحرافات عن الوراثة الماندلية

 االنحراف عن االنفصال المنتظر بسبب المورثات المميتة:

 الحتوائها على طابع وراثي محدد. على الحياةعن المتوقع بسبب عدم قدرة البيضة الملقحة 2Fيتغير االنفصال في 
ه . وتسيمى المورثية التيي عيدم تركيبيا الكائن سييموت فيي حيال فإن هذ، فعندما يكون البروتين ضروريا لحياة الكائن

 .   Lethal geneتشرف على اصطناع البروتين المذكور المورثة المميتة
وتوجد هذه المورثات في االنسان والحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقية . فميثي يعطيي التهجيين بيين  رنيام رماديية 

رمادييا  1بين فيرد رميادو و  ير  سيود انفصياال بنسيبة  سود . في حين يعطي التهجين  1رماديا : 2انفصاال بنسبة 
وتتيوعع  فيراد النسيل النياتى اليى الطوابيع Aa  سود . يدل ذلك على  ن اآلباء في الهجونة األولى مت الفة الليواق   1

المسييلولة عيين اللييون الرمييادو تكييون  Aرماديييا يمييوت .وبالتييالي فييإن المورثيية 1AAرماديييا  2Aa سييود 1aaالوراثييية 
للحياة فقط عندما تكون مت الفة اللواق  حيث تموت األفراد متشابهة اللواق  بالقرائن السائدة بسبب عدم تطيور  قابلة

الجهاع الهضمي . ويعطيي التهجيين  يضيا بيين  فيراد سييلة مين الماشيية فيي انكلتيرا تسيمى ديكسيتر انفصياال بنسيبة 
تسيمى بوليدأ  ثنياء التطيور الجنينيي  و AA وراثي كيرو )طبيعي(، حييث تميوت االفيراد ذات الطيابع الي1 :ديكستر2

 بعد الوالدة بقليل بسبب تشوهات في الهيكل العظمي وب اصة في القحف .
، حيث يظهير قصير فيي السييمية المتوسيطة  Brachydactyliaويوجد عند االنسان مورثة تسبب قصر األصابع 

هيكيعظميا رير  bbمتشابه اللواق  بهذه المورثة   لألصبع ،فتبدو وكأنها مكونة من سيميتين فقط ،ويملك الطفل
سييوو ، يكييون بييدون  صييابع .وسيييلد هييذا الطفييل بييين كييل  ربعيية  طفييال لوالييدين يحمييين هييذه المورثيية، ويمييوت فييي 

( ،وطفيل واحيد طبيعيي Bbمراحل الطفولة المبكرة . ويكون هناك طفين مصابان بقصر األصابع )مت الفا اللواق  
BB. 

 متعددة:القرائن ال

بيد  ن المورثات  R.r,Y.y,C.cالسابقة صفات وراثية تتحكم فيها مورثات لكل واحدة منها قرينان ةناقشنا في االمثل
.بكلمييات ا ييرك يمكيين للمورثيية  ن تطفيير الييى سلسييلة ميين القييرائن قييد  multiple allelasكثييرة تملييك قييرائن متعييددة 

 .ر من قرنينالمجموعة الصبغية ال يمكن ان تحمل  كثتصل الى العشرات مع العلم  ن المتعضية ثنائية 

 



 علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية       الخامسة الجلسة

 2الصفحة  لى الضحاكالدكتورة لي -ايمان مسعود الدكتورة  –عملي  -

 

 ظاهرة عدم التوافق الذاتي: -1

يتحكم بالتلقي  ال لطي عند رالبية النباتات العهرية عدد من قرائن عدم التوافق الذاتي، حيث التستطيع حبة اللقيا  
فعلييى  ،ذو يملييك القييرين نفسييه( اليي2Nالتييي تحتييوو علييى  و ميين هييذه القييرائن  ن تنبييت علييى ميسييم النبييات الثنييائي )

  لييييتالتبييإ ىلييى وجييود سلسييلة طويليية ميين سييبيل المثييال يرجييع التنييافر  و عييدم التوافييق الييذاتي وال لطييي فييي جيين  
  (nS……,3,S2,S1Sمورث واحد يشار لها بالرموع )

ميثي التينج  فيي النميو طبيعييا فيي قليم النبيات يحميل نفي   (S1اللقيا  المحتويية عليى  لييل )قيرين( معيين )فحبوب 
، فييإن  نابيييب حبييوب اللقييا  (2S1Sبحبييوب لقييا  نفيي  النبييات  و نبييات   يير) (2S1Sا ىذا لقيي  نبييات )األليييل، وهكييذ

 التصل ىلى البويضات في الوقت المناسب حتى يتم اإل صاب.

كيييل  ، وفيييي(3S2S,3S1Sنسيييين مييين فئتيييين فقيييط ) (2S1Sميييع بويضييية ) (3S2Sالتلقيييي  بيييين حبيييوب لقيييا  )ويعطيييي 
فئة األم بين النسل النياتى، ويبيدو  ن األليييت التيي تعيين  ال تظهرمشتركا  التلقيحات التي يحمل فيها األبوان  ليين 

ي تحدث تأثيراتها عين طرييق الهيمنية عليى معيدل نميو  نبوبية اللقيا ، ففيي التوافييق العاديية ريير التنافريية العقم الذات
فيي التوافييق التنافريية ما عاد اقترابها مين البويضية، فيي حيين  نهيا تنميو بيبطء شيديد تتعايد سرعة نمو  نبوبة اللقا  كل

 حتى  ن العهرة تكون قد ذبلت قبل وصول العرو  المذكرة ىلى البويضة .

 لون الفراء في األرانب : -2

يمكين لكيل قيرين  ن يطفير باتجياه مباشير و ، او رير تامة او مشيتركة عليى نظييرهقد تظهر  حد القرائن سيادة تامة و 
)ميين اليينمط البييرو الييى الحاليية الجديييدة ( و عكسييي )ميين الحاليية الطييافرة الييى اليينمط البييرو (. و يسيييطر قييرين اليينمط 

 و  )C +) بييالقرين اللييواق علييى ثيييث القييرائن اال يرك حيييث تتميييع األرانييب ذات الينمط البييرو متشييابهة  (C+) البيرو
  chCو يكون لون فيراء االرانيب متماثلية الليواق  بيالقرين  بلون رمادو (مع او قرين ا ر C+ مت الفة اللواق  )القرين

نسيبة اليى  chinchillaيسمى هيذا الطيابع الظياهرو و  ،لبرو من لون فراء  رانب النمط ااو افت  قليي، رماديا فضيا
 . حد القوارض

لون رمادييا فاتحيا )متوسيطا بيين الليونين الفضيي و  (aC و مع hCمع chCتمتلك األرانب مت الفة اللواق  بالقرائن )و 
األرانيب متشيابهة  ،و يتميع فيراء a,ChCيظهر سيادة رير تامة بالنسبة للقرائن chCاألبيض ( و بالتالي فان القرين 
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بلون  بيض ميع عيدا قوائمهيا و ذيلهيا  Himalaynو التي تسمى الهيمااليا  aC hCمت الفة اللواق   hC hCاللواق  
 .فروا  بيض وعيون وردية  aCو  ذانها و  نفها فهي سوداء .و ا يرا تمتلك األرانب متشابهة اللواق  بالقرين 

. حيييث يعطييي التهجييين a>Ch>Cch>C+Cن األربعيية السييابقة تكييون كالتييالي لييذلك فييان عيقيية السيييادة بالنسييبة للقييرائ
 فييراد  1/4األفييراد سييائدة و 3/4تكييون  2Fنسييي يحمييل الصييفة السيائدة وفييي  1Fنقيتييين م تلفتييين فييي  بيين سيييلتين

hC  رك و مع جميع القرائن اال C+C+فيما بينها)، متنحية وذلك بالنسبة للقرائن التي تظهر عيقات السيادة التامة
hC ميعaC aC بينميا يعطيي التهجيين بيين السييالت النقيية )chC chC  واحيدك السييلتينaC a.C hC hC ونظيرا .

يكييون االنفصييال بالطييابع الظيياهرو 2F.. وفييي 1Fللسيييادة رييير التاميية نسييي ذات لييون متوسييط )رمييادو فييات ( فييي 
 (.1:2:1مطابقا االنفصال بالطابع الوراثي)

 عند اإلنسان: الزمر الدموية -3

المكتشيفة فيي ABOالعمير الدمويية systemالذو سندرسه لتوضي  نظيام القيرائن المتعيددة هيو جملية  الثالثوالمثال 
 من قبل العالم الندشتاينر.ومن ثم لوحظت عند جميع الكائنات ذات الدم الحار. 1011االنسان عام 

مين حجيم اليدم  plasma (55-60) ( (ى البيسيماوكميا نعليم مين قسيمين اساسييين : األول سيائل يسيم الدم يتألف
التيييي تسيييب  فيييي  والثييياني هيييو العناصييير ال لويييية لليييدم )الكرييييات الحميييراء والبيضييياء بأنماطهيييا والصيييفيحات الدمويييية(

 .serumوتتحول بيعما الدم بعد است يص مولد الليفين ىلى مايسمى المصل  البيعما.

ويعيود فشيل هيذه العملييات  واحيانا تفشيل حيانا، قل الدم تكون ناجحة ن وقد لوحظ منذ القرن السابع عشر  ن عملية
 الى احتواء كل فرد على دم  اص به.

الكريييييات Agglutinationارتصيييياص Recipientواال ييييذ Donorويحييييدث فييييي حييييال ا ييييتيف الييييدم بييييين العيييياطي 
الكليتيين وريرهيا مين االعضياء الحمراء ليول في دم الثاني حيث تشكل مجموعات تسيد الشيعيرات الدمويية لليدما  و 

 الهامة.

دم  افيق ن سبب االرتصاص هو تفاعل بين ميواد كيميائيية عنيدما ال يتو  Landsteinerوقد تبين فيما بعد من قبل 
حيييث ي تلييف دم  فييراد النييوع الواحييد بهييذه المييواد الكيميائييية الموجييودة علييى سييط  الكريييات  العيياطي مييع دم اآل ييذ،

رتصيييياص (وبالتييييالي فييييان االAntibidies(وفييييي البيسييييما )الراصييييات  Antigensص الحمييييراء )مولييييدات االرتصييييا
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ي تليييف عييين الت ثييير اليييذو تشيييترك بيييه الصيييفيحات الدمويييية ،حييييث  )تفييياعي بيييين موليييدات االرتصييياص والراصيييات (
)ميادة بروتينيية  Prothromoinاليذو يحيول طليعية ال ثيرين  Thrombokinaseيتحرر منها  ثناء تحطمهيا  نيعيم 

والمييييادة اال يييييرة تييييلثر فييييي مولييييد الليفييييين   Thrombinالييييى  ثييييرين  Caكل فييييي الكبييييد بوجييييود شييييوارد ++  تتشيييي
Fibrinogen  وتحوله الى مادة الليفينFibrin . الصلبة 

  A.Bموليييدات االرتصييياص  بواسيييطةوفيميييا بعيييد بينيييت الدراسيييات  ن العميييرة الدمويييية تتحيييدد فيييي  فيييراد النيييوع الواحيييد 
او يرميع ) Iشي ص ميا .فيدم المجموعية  ينتجهياهذه العمر حسب مولدات االرتصاص التي .وتسمى α βوالراصات 

يحتيوو عليى II (β A)دم المجموعية ( α،β) ،بينميا توجيد الراصيات A.Bيحتوو موليدات ارتصياص  ال (Oαβ)لها 
 .βوالراصة  Aمولدة االرتصاص 

عليى  IV (AB)دم المجموعية را يحتيوو .و  يي αوالراصية B موليدة االرتصياص III (αB  )ويمتليك دم المجموعية 
رتصياص والراصيات صيات .وتجيدر االشيارة  ن موليدات االعلى الراوال تحتوو البيسما  Bو Aمولدتي االرتصاص 

 O,للعميرة  %65بنسيبة   ABOهي مركبات بروتينية سكرية .ويتوعع البشر على العمر الدموية األربع فيي الجملية 
 .ABللعمرة  B ,%5للعمرة  ,A 15% للعمرة 24%

الراصيية ،ولهيييذا  همييية كبيييرة فيييي  ال توافييق ن دم كييل مجموعيية يحتيييوو علييى مولييدة ارتصييياص  ممييا سيييبقونسييتنتى 
كرييات المعطيي عليى موليدات االرتصياص التيي توافيق راصيات بيسيما  احتيواءعمليات نقل الدم ،حييث يجيب عيدم 

  Bميع موليدة االرتصياص  βوذلك الجتماع الراصية  Bالى   Aاأل ذ مثي يحدث التراص  ثناء نقل الدم من العمرة 
فانييه يمكيين نقييل الييدم منهييا الييى العميير اال ييرك .)الييذو قييد   Oفييي العمييرة   βو αوعلييى الييررم ميين وجييود الراصييتين 

 لآل يذيحتوو على مولدات ارتصاص متوافقة مع الراصتين األ يرتين (.وبالتالي ال يحدث تراص الكرييات الحميراء 
 ييذين تسييمى اآل ABوبالمقابييل فييان  فييراد العمييرة   Universal donorsمييرة المعطييين العييامين وتسييمى  فييراد الع 

.حيث يمكن نقل الدم اليهم من العمر األ رك كافة وذليك لعيدم تيأثير البيعميا   Universal recipientsالعامين  
 ( في الكريات الحمراء المنقولة .األ ذ )ال يوجد راصات 

مين   A.فمثي عند والدة  طفل عمرته الدموية   ABOالدم بسبب عدم توافق العمرة الدموية هذا وقد يحدث انحيل 
فييان راصييات األم ستصيل ىلييى دم الجنييين وتيلدو الييى ارتصيياص كرياتييه  Oة عمرتهييا  وامير  Aعواأ بيين رجييل عمرتييه 

 الجنين.على حياة   طران  ال يشكلبتكرار كبير لكنه  االنحيلالحمراء وانحيلها . ويحدث هذا 
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 ألساسية(الزمر ا): ABOوراثة الزمر الدموية 

 Bوالثياني موليدة االرتصياص  Aيشيكل األول موليدة االرتصياص  ioi Bi Aتيتحكم بوراثية العمير الدمويية ثييث قيرائن 
 (السيادة )سيادة مشتركة ومتسياوية متساويين في iBi.Aبينما ال يركب الثالث اية مولدة ارتصاص . ويكون القرينان 

.ليذلك فيإن  iOi>Bi=A. ويمكن التعبير عن عيقات السيادة بيين هيذه القيرائن كميا يليي ioالقرين  لكنهما سائدين على
 Biوالقيييرين  Aالمحيييدد للعميييرة iAاليييذو يسييييطر علييييه القيييرين  iOتتحيييدد بواسيييطة القيييرين المتنحيييي   Oالعميييرة الدمويييية 
ان وجود ثيثة قرائن يحيدد ABلعمرة الدموية في الفرد مت الف اللواق  فيحددان ا iBi.A ما القرينان  Bالمحدد للعمرة 

 ال تتغييرنحصل على  ربع عمير دمويية .والن العمير الدمويية  فإننا iOستة طوابع وراثية . لكن وبسبب تنحي القرين 
عبير األجييال ييتم بدقية عاليية وحسيب القواعيد الوراثيية ليذلك تسيت دم فيي سياحات   ييل حيياة األنسيان ،فيإن توريثهيا

.في حين  Oفان جميع األطفال ستكون من العمرة  Oباء األبوة .فمثي ىذا كانت عمرة اآل في صحةالقضاء للفصل 
 Aاألب ذو العمرة  وال يستطيع. OXABىذا كانت عمرة الوالدين  ABيكون الطابع الظاهرو لألطفال العمرة الدموية 

  Oاو ABانكار  بوته لطفل عمرته الدموية   Bوالمتعوأ من امر ة عمرتها 

 Aويتوقف عدد الطوابع الوراثية الم تلفة في نظام القرائن المتعددة على عدد هذه القيرائن . فيإذا كيان عيددها واحيدا 
فيكيييون عيييدد الطوابيييع الوراثيييية ثيثييية )اثنيييين متشيييابهة  2A.1A.واذا كيييان عيييددها قيييرينين AAفالطيييابع اليييوراثي واحيييدا 

نحصل على ستة طوابع وراثية فيي حيال كيون عيدد القيرائن (.و 2A1Aوواحدا مت الف اللواق   2A2Aو 1A1Aاللواق  
   وثيثية طوابيع مت الفية الليواق   3A3Aو 2A2Aو   1A1Aومنهيا ثيثية طوابيع متشيابهة الليواق   3A2A1Aثيثية 

2A1A3وA1A3وA2A  القييرائن.وبشييكل عييام ىذا كييان عييدد )n ) فيييتم حسيياب عييدد الطوابييع الوراثييية المتشييكلة بالعيقيية
(n(n+1)/2  تتحدد عدد الطوابع الوراثية متشابهة اللواق  بوn   بالعيقة  والمت الفة اللواقn(n-1)/2 

وتكيون عيقيات   A: 4iA.3iA.2iA.1iAيمتلك عدة نظائر بمثابة عمير فرعيية للعميرةiAهذا وقد تبين فيما بعد  ن القرين 
وعيدم وجيود نظيائر  iAد عيدة نظيائر للقيرين واذا ا يذنا بالحسيبان وجيو  4iA >3iA >2iA >1iAالسييادة بيين هيذه النظيائر 

 . iO iB للقرين

بينمييا  1iA قييل انتشييارا ميين   2iAعلييى جميييع النظييائر األ ييرك كمييا  نييه  كثيير منهييا انتشييار فييالنظير iAويسييود النظييير 
 مسيية عشيير   3iA.2iA.1iAوالنظييائر  iOi.Bنييادر الحييدوث. وينييتى ميين القييرنين  4iAبشييكل ضييعيف  3iAينتشير النظييير 

 تعطي نتيجة السيادة التامة ثمانية طوابع ظاهرية . و ثماني عمر دموية .، طابعا وراثيا
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 )الزمر الثانوية( :MN جملة الزمرة

. وكميا هيو واضي  مين الرميع فيإن هيذه العميرة تمتليك Landsteiner.levine 1920اكتشفت هذه الجملية مين قبيل 
موليييييدة  Nوالقيييييرين  M االرتصييييياصموليييييدة   M( . ويشيييييكل القيييييرين M=Nشيييييفعا مييييين القيييييرائن متسييييياوية السييييييادة )

( MM.NNهان )موييية( منهييا طابعييان وراثيييان متشييابسنحصييل علييى ثيثيية طوابييع وراثييية )عميير دو . Nاالرتصيياص 
( وتسييت دم هييذه الجمليية احيانييا فييي الطييب لتحديييد صييحة االبييوة نظييرا لسييلوكها MNوطييابع واحييد مت ييالف اللييواق  )

 NN Xبيأبوة طفيل نياتى مين اليعواأ   MN ال يمكن اتهام طابعه الوراثي فمثي ABOالوراثي المستقل عن الجملة 
NN  وتكون العمرة الدموية الب الطفل ذو الطابع الوراثيMN  والذو ولد  من  م عمرتها الدمويةNN  هيMM و 
MN  وليستNN  للعمرة %61وتتوعع هذه العمر حسب النسب MN 28% للعمرة MM 22%  للعمرةNN. 

 :RHلدموية جملة الزمر ا

مصل امر ة ولدت طفي ميتا على الررم من تطابق العمر الدموية بين  stetsonو  Levineدر   1030في عام 
 1041لهيييا بجملتيييي اليييدم السيييابقتين .وفيييي عيييام  ال عيقيييةاألب واألم .وقيييد الحظيييوا فيييي المصيييل راصيييات  اصييية 

األرانيييب  immunizationء تحصيييين ،حييييث حصيييي  ثنيييا Landsteiner-wienerاكتشييفت هيييذه العميييرة مييين قبيييل 
علييى مصييل  دك الييى تييراص الكريييات الحمييراء لييي  فقييط فييي القييرد   macacus rhesusبالكريييات الحمييراء للقييرد

نما معظم البشر.  المذكور وا 

دت اثنياء حقنهيا فيي دم األرانيب ،  فيي دم القيرد (ارتصياص )كيميائييا هيي بروتييد دهنييويدل هذا على وجود مولدة 
حييييث  (Rhراصيييات ،تسيييبب بييدورها ارتصييياص الكرييييات الحميييراء .وقيييد سييميت العميييرة العاميييل رييييعو  ) الييى تشيييكل

 .Rhesusاكتشفت  ول مرة في دم القرد 

 ال ييلثربينميا Rh ويلدو المصل المحصن الى ارتصاص الكريات الحمراء في األنسان الذو يحتيوو عليى العاميل 
 Rhفي دم االنسان ال الي من العامل 

ميين العييرق األبيييض يملكييون فييي كرييياتهم %56ميين العييرق األسييود %02ميين العييرق األصييفر و%00ن وقييد تبييين  
المولدة  ال تمتلك+،بينما تدعى األفراد التي Rh+ وتسمى هذه األفراد موجبة العامل Rhالحمراء مولدة االرتصاص 

بوجييود مولييدة  MNالعمييرة  تتشييابه مييع جمليية Rhوتجييدر االشييارة الييى  ن جمليية العمييرة  -Rhاأل يييرة بسييالبة العامييل 
 الراصة المقابلة ،وتنتقل مولدة االرتصاص من جيل الى جيل وال تتبدل  يل حياة الفرد. االرتصاص بدون
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+ ويمكين الحصيول عليى Rh+ ليه عليى األقيل  حيد الواليدين موجيب الRhهذا وقد لوحظ  ن الطفيل موجيب العاميل 
+  و  م  حييدهما موجييب واأل يير سييالب  و  ن المورثيية Rhميين عوجييين مييوجبي العامييل  -Rh طفييال سييالبة العامييل 

 سالبة الريعو  موجودة في األباء الموجبة وهي تنتقل الى األبناء .

.من  يل ذلك نستنتى  ننا  -Rhوستكون جميع األبناء سالبة الريعو  في حالة كون الوالدين من نمط سالبي ال 
وعيدم  Rhومتنحيي ،فوجيود عاميل الرييعو  يتحيدد بيالقرين السيائد  مام صفة مندلية قاهرة ،يتحكم فيها قرينان سائد 

 و Rh/Rhوبنيياء علييى ذلييك تكييون األفييراد موجبيية الريييعو   مييا متشييابهة اللييواق    rhوجييود يتحييدد بييالقرين المتنحييي 
 .rh/rhبينما تكون األفراد سالبة الريعو  متشابة اللواق  للمورثة المتنحية  Rh/rhمت الفة اللواق  

والتي يد ل فيها  مسة موليدات  Rhامل الريعو   حد مولدات االرتصاص األساسية لجملة العمرة الدموية ويعد ع
يقيارب ثميان  ميا Rhارتصاص يشرف على تركيبها ثيثية  شيفاع مين المورثيات )فيي الوقيت الحاضير يعيرف لعاميل 

تعطييي  ثمانييية  (E/e-C/c-D/dمورثييات( مرتبطيية ببعضييها بعضييا وتكييون كييل مورثيية بحييالتين سييائدة ومتنحييية )
)حييييث يكفيييي قيييرين واحيييد سيييائد لتشيييكيل موليييدة  Rh نمييياط مييين التراكييييب الوراثيييية الم تلفييية .سيييبعة منهيييا موجبييية ال 

  االرتصاصلعدم قدرة القرائن المتنحية تركيب مولدة  Rhوواحد سالب ال ( االرتصاص

(DCE/DCE.DCe/DCe.Dce/Dce.dCE/dCE.dCe/dCe.dcE/dcE.dce/dce) 

فأثنياء عملييات نقيل ، ت الحميل ييل عملييات نقيل اليدم وفيي بعيض حياال Rhاألهمية العظيمة لجملة العمرة  وتأتي
يحدث ارتصاص الكريات الحميراء فيي دم اآل يذ .لكين تكيون   Rhالى   ر سالب ال Rhالدم من انسان موجب ال

تاأ الى بعيض الوقيت ،وبسيبب  ول عملية نقل دم رير ضارة ألن تشكل الراصات بكمية كافية في مصل األ ذ يح
بقاء الراصات األ رة في دم األ ذ فيإن نقيل اليدم ميرة ثانيية ليه سييلدو اليى انحييل دميه عليى رريم مين التوافيق بيين 

 .ABOالعاطي واأل ذ من حيث جملة 

جب( عيوة على ذلك  صب  واضحا  ن حالة عدم التوافق بعامل الريعو  بين األم وجنينها )األم سالبة والجنين مو 
 للمواليد الجدد. Hemolysisتسبب مرض انحيل الدم 

سييالبة الريييعو  برجييل موجييب الريييعو  حيييث يييلدو هييذا الييعواأ الييى  نجيياب  اميير ةويظهيير هييذا المييرض عنييد عواأ 
او   Rh طفييال جميييعهم  و نصييفهم موجييب الريييعو  وذلييك حسييب الطييابع الييوراثي للرجييل )متشييابه اللييواق  للعامييل 

ل األم سالبة الريعو  بجنين موجب الريعو  تنتقل الكريات الحمراء للجنيين و الحاملية لموليدة مت الف(فعندما تحم



 علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية       الخامسة الجلسة

 8الصفحة  لى الضحاكالدكتورة لي -ايمان مسعود الدكتورة  –عملي  -

 

عبر المشيمة اليى دم األم، فيبيدا جهياع المناعية ليألم بتشيكيل راصيات مضيادة لموليدة االرتصياص  Rhاالرتصاص 
 -Rhي  نجبيت  طفياال جمييعهم حيث  ن هذه الراصات التوجد في دم المر ة سيالبة الرييعو  والتيي ليم تتيعوأ  و التي

وبالررم من انتقال دم الجنين الى دم األم يكون الطفل األول سليما بسبب تشكل الراصات في جسم األم بعد الوالدة 
حييث يوليد وهييو مصياب بميرض انحييل اليدم الييذو  Rh.لكين هيذه الراصيات ستشيكل  طيرا لكييل جنيين تيال موجيب 

 و  ن الجنيين  Erythroblastosisء األصيلية ) رومية الكرييات الحميراء (يسبب بدوره مرض اعدياد الكرييات الحميرا
 قد يولد ميتا.

ف ييييل الحميييل األول تتشيييكل ، ليييية اصيييابة األطفيييال بميييرض انحييييل اليييدم بعيييد الحميييل األول واضيييحة وبسييييطة ىن 
ياتيييه الحميييراء الراصيييات كميييا ذكرنيييا فيييي دم األم والتيييي تنتقيييل عبييير المشييييمة اليييى دم الجنيييين وتيييلدو اليييى ت رييييب كر 

 عيداد كبييرة مين الكرييات الحميراء األصيلية  بإرسيالوبسبب ذليك يقيوم نقيي العظيم  Anemiaواصابته بفقد دم شديد 
Erythroblasts  رير الوظيفية(  لى الدم مما يلدو لإلصابة بمرض انحيل الدم، األمر الذو يستدعي تبديل دم(

ا المييرض لعييدم وجييود تركيييع كيياف ميين الراصييات وب اصيية وقييد ينجييو بعييض األطفييال ميين هييذ الطفييل فييور والدتييه.
 الراصات التي تعبر المشيمة الى دم الجنين.

بيييين األم  Rhفبعيييد معرفييية عيييدم التوافيييق بيييالعمرة  ويمكييين فيييي اليييوق الحاضييير منيييع حيييدوث هيييذه الحييياالت ال طييييرة،
صياص التيي عبيرت اليى دم تحقن األم بعد والدة الطفل بمصل يحتوو على راصات مضادة لمولدات االرت وجنينها،

وبالتييالي  األم ميين وليييدها . وتتيشييى هييذه الراصييات بعييد  ن تحطييم الكريييات الحمييراء الحامليية المولييدة االرتصيياص.
 يكون دم األم  اليا من الراصات ومولدات االرتصاص مما يجنب والدة  طفال مصابين باألمراض السابقة.

لعييدم تمكيين جهيياع  Rhعنييدما تكييون األمهييات موجبيية العامييل  Rhواليحييدث  و  طيير علييى األجنيية سييالبة العامييل 
حيييث  ن تشييكل الراصييات فييي الطفييل  Rhالمناعيية فييي الطفييل ميين تشييكيل الراصييات المضييادة لمولييدات االرتصيياص 

 يبد  من الشهر الساد  بعد الوالدة.
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 مسائل

 :1مسألة 

 .  رك  شفاع لست اللواق  ومتماثلة الجينات نم  شفاع بأربع اللواق  متماثلة رير امر ة

 الجينات؟ لهذه بالنسبة تنتجها  ن يمكن التي البيوض  نواع عدد ماهو -1

 فييي المحتمليية الوراثييية التراكيييب ميين الم تلفيية األنييواع عييدد فمييا الييوراثي، الطييابع نفيي  يملييك عوجهييا  ن بفييرض -2
 نسلهما؟

 : 2 مسألة

 بلييون(  B) السييائدة القرينيية المورثيية تييتحكم بينمييا( b) متنحييية مورثيية تحكييم عيين نيياتى األرنييام فييي األسييود الصييوف
 عنهميا ونتى األسود اللون جينة الحيوانين كي ويحمل بيضاء نعجة مع اللون  بيض  روف لق . األبيض الصوف
 اللون؟  سود الرجعي التلقي  نسل يكون  ن احتمال مادرجة،  مه مع رجعيان  لق   بيض  روف

 :3 مسألة

 :بعض مع بعضها رينيا  ناعير من التركيب  ليطة سوداء  فراد لقحت

 –  سييود - بيييض)  و(  سييود- بيييض –  سيود) النسييل ميين األولييى الثيثيية األفيراد يكييون  ن احتمييال درجيية مياهي -1
 ؟(  بيض

 ترتيبها؟ كان مهما(  بيض 1 - سود 2)  فراد ثيثة انتاأ احتمال درجة ماهي -2

 :4مسألة 

عييدم وجييود األرجييل فييي الماشييية )مبتييورة( ىلييى وجييود مورثيية مميتيية كامليية التنحييي، تييعاوأ ذكيير عييادو مييع بقييرة يعييعك 
 عادية فأنتجا عجين مبتوران )يموت عادة عند الوالدة( فإذا تعاوأ األبوان نفسهما مرة   رك: 

 ماهي فرصة  ن يكون العجل التالي مبتوران؟ -1

 ان عجلين كيهما مبتور؟ماهي فرصة  ن ينتى هذان األبو  -2
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ىذا لقحييت ذكييور تحمييل المورثيية القرينيية المتحكميية بصييفة مبتييور ) ليطيية ااالتركيييب الييوراثي ( مييع بقييرات رييير  -3
حامليية لهييا، ثييم سييم  ألفييراد الجيييل األول  ن تتييعاوأ عشييوائيان النتيياأ الجيييل الثيياني، فمييا هييي نسييبة الطوابييع الوراثييية 

 البالغة؟المتوقعة ألفراد الجيل الثاني 

(  عطيت عجيي واحيدا حييا، مميا يعنيي  ن كيي مين البقيرات 3افترض  ن كي من ىناث الجيل األول في الفقرة ) -4
اليتي تنجب عجوال مبتورة يسم  لها بإعادة التعاوأ مع ثور يحمل المورثة القرينة )مبتورا( وذلك حتى تنجب عجي 

  فراد الجيل الثاني البالغة؟ حي. فما هي نسبة الطوابع الوراثية المتوقعة في

 :5مسألة 

طلب رجل طيق عوجته على  سا  ال يانة العوجية فإذا كيان طفيهميا األول والثياني والليذان يعترفيان بيه الواليدين 
 ( :B( على الترتيب  ما الطفل الثالث وهو الذو اليعترف فيه األب فعمرته الدموية )AB( و )Oلهما عمر دموية )

 ت دام المعلومات الوراثية لدعم دعوك األب؟هل يمكن اس -1

( بينميييا كانيييت M( فكيييان الطفيييل الثاليييث مييين المجموعييية )M-N جيييرو ا تبيييار   ييير عليييى نظيييام مجييياميع اليييدم ) -2
 ( هل يمكن است دام هذه المعلومات لدعم دعوك األب؟Nمجموعة األب )

 : 6مسألة 

عاحفة :  2يق  طيور عادية مع   رك عاحفة فإنها تنتى )يسمى الدجاأ ذو األجنحة واألرجل القصيرة عاحفان، عند ت
 عادية(، وتنتى التلقيحات بين الطيور العادية نسي عاديا، كيف يمكن تفسير النتائى؟ 1

 :7مسألة 

ييييتحكم بليييون األوراق الفلقيييية فيييي فيييول الصيييويا شيييفع مييين المورثيييات القرينييية متعادلييية السييييادة، وينيييتى الطيييابع اليييوراثي 
( الليييون األ ضييير الفيييات ، YCGCلليييون األ ضييير اليييداكن، بينميييا ينيييتى الطيييابع اليييوراثي ال لييييط )( اGCGCاألصييييل )

( ينتى  وراق صفراء تفتقر للصانعات ال ضيراء بشيدة ، وبيذلك التسيتطيع البيادرات YCYCوالطابع الوراثي األصيل )
 النمو حتى البلو .
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ت الجيييل األول للييتيق  العشييوائي مييع فييإذا لقحييت نباتييات  ضييراء داكنيية مييع نباتييات  ضييراء فاتحيية ثييم تركييت نباتييا
 بعضها النتاأ الجيل الثاني. ماهي نسبة الطوابع الظاهرية والوراثية المتوقعة في نباتات الجيل الثاني البالغة؟

 :8مسألة 

في البرسيم عدد من قرائن عدم التوافق اليذاتي، حييث ال تسيتطيع حبية اللقيا  التيي تحتيوو عليى  و مين هيذه يعرف 
كيان ليدينا مجموعية مين قيرائن عيدم فيإذا اليذو يمليك القيرين نفسيه.  (2nثنائي ) ن تنبت على ميسم النبات ال القرائن

ماهي نسب الطوابع الوراثية المتوقعية فيي األجنية وفيي  ندوسيبرم البيذور عنيد ىجيراء  (S3,S2,S1S,4)التوافق الذاتي 
 التلقيحات التالية:

  البويضة ب  حبة اللقا  ب 

S3S4 S1S4 1 

S1S2 S1S2 2 

S2S4 S1S3 3 

S3S4 S2S3 4 

 :9مسألة 

( w( والثميار صيفراء الليون تحكمهيا المورثية )Wيتحكم في القرع الصيفي فيي ليون الثميرة األبييض المورثية السيائدة )
لقي  صينف  ( ثميارا مسيتديرة الشيكل،s( ثمارا قرصية الشكل بينميا تنيتى المورثية المتنحيية )Sوتنتى المورثة السائدة )

( وكانيت جمييع ثميار الجيييل wwss( ميع صينف  صييفر مسيتدير  صييل )WWSS بييض قرصيي  صييل التركييب )
اهريييية األول بيضييياء الليييون قرصيييية الشيييكل فيييإذا سيييم  للجييييل األول بيييالتعاوأ العشيييوائي، مييياهي نسيييبة الطوابيييع الظ

 المتوقعة في الجيل الثاني؟

 :11مسألة 

( ريشا BFBFلون الريش في الدجاأ ناتى عن تحكم شفع من المورثات متعادلة السيادة حيث ينتى الطابع الوراثي )
 .( ريشا  عرق اللونWFBFالطابع )( ريشا  بيض منقط و WFWFون والطابع ) سود الل



 علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية       الخامسة الجلسة

 14الصفحة  لى الضحاكالدكتورة لي -ايمان مسعود الدكتورة  –عملي  -

 

( يتحكم CCويوجد موقع   ر ينععل حرا عن الموقع األول وهذا الموقع يتحكم بطول األرجل فالطابع الوراثي )
كن الطابع ( ينتى طابعا من الدجاأ له  رجل قصيرة وعريضة يسمى عاحفا لLC Cبطول األرجل العادية والطابع )

( مميت. حدد  نواع الطوابع الظاهرية ونسبها المتوقعة في النسل الذو يمكن  ن ينتى عن LC LCالوراثي األصيل )
 التيق  بين  فراد الهجين الثنائي األعرق العاحف؟

 :11 مسألة

 كل األعرا  الم تلفة الناتجة من األفراد التالية :اكتب 

1- AABbCcddEeff 

2-aaBbCc 

3- AaBbccDd 

 

 } انتهت الجلسة{

 


