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 جامعة تكريت                                                                      المادة : وراثة      

 كلية الزراعة                                                                      المرحلة : الثانية      

                            الفصل : الرابع قسم اإلنتاج الحيواني                                                                 
--------------------------------------------------------------------------- 

   Dominace Relations عالقات التغلب

 Partial or Incomplete Dominace) الجزئي ( : التغلب غير التام 

في حالة التغلب التام التي ال حظناها كان الهجين يختلف وراثياً ولكن المظهر     

ً  اذ ان الجين  AAيشبة  Aaالخارجي مشابه تماما للفرد النقي أي  مظهريا

اخفى مفعولة ، ان جميع الجينات في تجارب مندل أظهرت السيادة  aالمتنحي 

 التامة عدا صفة واحدة هي وقت التزهير .

 مثال :

في نبات الساعة الرابعة تم تزاوج نباتات حمراء االزهار مع نباتات بيضاء االزهار 

لجيل جميعها وردية االزهار والتلقيح الذاتي لها يعطي افراد اافراد الجيل األول  فان

 بيضاء  1وردية :  2حمراء :  1الثاني بنسبة 

 حمراء االزهار            ×بيضاء االزهار                                     

                                       rr                          RR            p 

                                                                                      G 

                                                       Rr                          1F 

 % 100وردية االزهار                                                

 Rr             ×            Rr            pتلقح ذاتي                           
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 حمراء االزهار 1وردية الزهار  :     2ا بيضاء االزهار :                            
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  سؤال :    

اسود فان  مع لون ريشبيض اذات لون ريش االندلسي دجاج العند تزاوج      

ما هي نسبة افراد الجيل ذات ريش ازرق اللون جميعها افراد الجيل األول هي 

الثاني وما هي التركيب الوراثية لالباء واالبناء من هذا التزاوج علماً ان اللون 

 ؟ a على اللون االسود Bاألبيض سائد 

 Overdominanceالتغلب الفائق : 

القياس الكمي للمظهر الخارجي للهجين هو ليس دائماً مساوياً او وسطياً الى      

ً قياسات  Aaاإلباء النقية التي انتجته ، حاالت كثيرة يكون فيها الهجين  متعديا

 المظهر الخارجي لكال اإلباء النقية لذلك يوصف بالتغلب الفائق .

 Codominance and blood typesالتغلب المتكافئ ومجاميع الدم : 

ً له قياسات نوعية يمكن ان يكون لها       بجانب القياسات الكمية فالجين ايضا

تأثير على انتاج مادة معينة فعال سبيل المثال يحص التغلب المتكافئ عندما يقترن 

انتاج مادة معينة مع كل اليل من اليلي الزوج الجيني وكال المادتين تظهر سوية 

 في الهجين . 

من فحص خاليا الدم الحمراء  Levineو  Landsteinerتمكن العالمان      

حيث ان  M  ،N  ،MNالفراد مختلفين حيث وجدوا ثالثة أنواع عامة سميت 

 M anti – M serumيحفز على انتاج اجسام مضادة خاصة للنوع  Mالنوع 

 N  (anti – N serum . )ينتج اجسام مضادة خاصة لنوع  N( اما النوع  (

فانه يوجد ستة  MNبما انه يوجد ثالث مظاهر خارجية مختلفة لمجموعة دم 

 احتماالت ممكنة للتزاوجات 
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MM        ×   MM   تنتج جميع األبناء من نوعMM 

MM        ×   MN  1  تنتج ابناء من نوعMM    1وMN  

MM        ×   NN  تنتج جميع األبناء من نوع  MN 

 MN        ×   MN  1  تنتج ابناء من نوعMM    2و  MN  1و NN 

MN        ×   NN  1  تنتج ابناء من نوعMN    1وNN  

NN        ×   NN   تنتج جميع األبناء من نوعNN 

عند مالحظة التزاوجات المختلفة بجد ان ان بعضها ال يشمل ظهور أصناف معينة 

ظهور أبناء مجاميع من دم  فانه الينتج NNمع  NNمن األبناء مثال عند تزاوج 

M  اوMN  هذه االستثناءات تكون لها أهميتها للمساعدة في الحكم الصحيح

 لعالقات العائلة المشكوك فيها حالة االبوة 

فانه  MNوهو من مجموعة دم  Nمثال : الطفل الذي تكون امه من مجموعة دم 

لذلك تنسيب الطفل الى والد من  Mيجب ان يكون دم والده حاوية على الجين 

 سيكون مرفوضاً من الناحية البايلوجية . Nمجموعة دم 
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 Multiple Allelesاالليالت المتعددة 

في تجارب مندل وجد نوعين من االليالت لكل زوج جيني ) البذور الصفراء      

ويمكن ان ...... الخ (  T , tوكذلك النباتات الطويلة والقصيرة  S , sوالمجعده 

 ذا يرمز كل حرف لزوج جيني مختلف.وهكذا ا 1B  ,2Bوكذلك  1A  ,2Aيرمز له 

 ان مجموعة االليالت المختلفة للزوج الجيني تسمى بنظام االليالت المتعددة .

يحتمل ان يوجد فيها  haploid(  nاالحياء األحادية المجموعة الكرموسومية ) 

 المتعددة . أنظمة االليالت

  : 1مثال 

ان صفة لون العين في االنسان هو احد امثلة االليالت المتعددة حيث يوجد لزوج 

جين العين ، اليل يعطي اللون الداكن ، واخر يعطي اللون األزرق واخر يعطي 

 اللون األخضر ، واليل اخر يعطي اللون الرمادي للعين ...... الخ .

  : 2مثال 

وراثة لون الفراء في الفئران : لون الفراء الطبيعي للفأر هو الرمادي واألسود 

يالت لنفس الجين ، اذا يكون اللون األصفر سائد سيادة واالصفر تعمل جميعها كأل

تامة على اللون الرمادي واألسود بينما اللون الرمادي سائد على األسود . وقد 

(  2A( اصفر و )  1Aوهي )  Aلموقع أظهرت النتائج وجود ثالث اليالت في ا

( اسود لذلك سيكون هناك ست احتماالت للتركيب الوراثي الي فرد  aرمادي و ) 

 بالنسبة لهذه الصفة وهي 
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 التركيب الوراثي                 التركيب المظهري 

     1A1A                           لون اصفر 

     2A1A                            لون اصفر 

      a1A                            لون اصفر 

    2A2A                            لون رمادي 

     a2A                             لون رمادي 

     aa                                لون اسود 

 

 المتعددة لمجاميع الدم  أنظمة االيالت

وهو عبارة عن مادة بروتينية غريبة : االنتجين يجب ان تعرف على مصطلح        

على الجسم ، اذا حقنت في دم الحيوانات تقوم احد مكونات الدم بافراز اجسام 

 مضادة لتتفاعل معها وتحمي الجسم من ضررها . 

المختلفة لفصائل الدم على سطح الكريات الحمراء بينما توجد  توجد االنتجينات     

االجسام المضادة في بالزما الدم والبالزما هي السائل المحتوي على البروتين 

 المانع للتجلط .

اذا اجتمع انتجين وجسم مضاد فانه يحدث تفاعل بينهما ويودي الى تجمع      

 كريات الدم مع بعضها في كتل كبيرة .

 د العامة لتوارث االنتجينات القواع

يعود الى جين متغلب ، أي ان االنتجين يوجد في حالة كون الفرد  كل انتجين -1

نقي ام هجين ان االفراد الهجينة تنتج كال االنتجينات وهذا مايسمى بالتغلب 

 المتكافئ .

 الفرد يحمل او يستطيع انتاج االجسام المضادة لالنتجينات التي اليملكها .  -2
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وضع  Oو  ABو  Bو  Aان السلوك الوراثي لجينات المسؤولة عن مجاميع الدم 

لالنتجين  AIاذا يرمز االليل  Iعلى أساس سلسلة من ثالث اليالت لجين واحد وهو 

A  ويعتبر متساوي السيادة مع االليلBI  الذي يمثل االنتجينB  ويعتبر كل من

 الذي اليعين أي انتجين OIذو سيادة كاملة على اليل  BIو  AIاالليلين 

                                                                              OI < BI  =AI   

 اجسام مضادة انتجينات التركيب الوراثي فصيلة الدم

O OO ال يوجد anti - A  ِوanti - B 

A AA  اوAO A anti - B 

B BB  اوBO B anti - A 

AB AB A  وB ال يوجد 

 

 لتحديد مجاميع الدم للفرد :

 يؤخذ نموذجان من دم الفرد  -1

 A  (A - serum - anti )يخلط احدهما مع مصل مضاد  -2

 B  (B - serum - anti )يخلط النموذج االخر مع مصل مضاد  -3

  ABاذا حصل تكتل او تجميع كريات الدم بكليهما فان الفرد من مجموعة دم  -4

  الدم وفصيلة الدمنقل 

مستقبل عام لعدم احتواء بالزما دمه على  ABفصيلة الدم  الفرد منيعتبر  -1

 ، أي انه يستلم دماً من أي مجموعة دموية. Bو  Aاجسام مضادة بنوعيها 

عام لعدم احتواء خاليا الدم الحمراء  واهب Oيعتبر الفرد من فصيلة الدم  -2

أي انه ال يستلم دماً من أي مجموعة   . Bو  Aعلى كال نوعي االنتجينات 

 فقط  Oفقط من نفس المجموعة أي مجموعة دم 

 .  Oو  Aان يستلم دماً من مجموعة دم  Aيستطيع الفرد من فصيلة دم  -3

 .  Oو  Bان يستلم دماً من مجموعة دم  Bيستطيع الفرد من فصيلة دم  -4
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 مخطط توضيحي

 

 

 في االنسان  Rhesusمجاميع الدم ريسس 

ان حقن ارنب  1940عام  Wienerو  Landsteinerاكتشف العالمان       

يكون اجسام مضادة في دم االرنب وهذه  ينتكي اللى فصيلة الريسسبدم قرد 

% من 84االجسام المضادة عملت على تجميع كريات الدم الحمر لحوالي 

سكان نيويورك البيض وقط اطلق على هؤالء االفراد بانها موجبة الريسس 
+Rh  والتي تتجمع كرات دمها الحمراء 16اما النسبة الباقية من االفراد %

 . Rh-اطلق عليها سالبة الريسس بهذه االجسام المضادة فقد 

 

 اجسام مضادة انتجينات التركيب الوراثي فصيلة الدم
+Rh DD  اوDd D ال يوجد 
-Rh dd ال يوجد  ال يوجد 

A 

B

 

O

 

AB
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بعدم وجود  ABعن االجسام المضادة لمجموعة الدم  Rhيختلف البروتين 

ولكن بإمكان مثل هؤالء  Rh-االجسام المضادة في مصل االفراد من نوع 

من تكوين االجسام المضادة اذا ما تم نقل الدم اليهم من افراد  Rh-األشخاص 
+Rh . 

سبق  Rh-الى اخر  Rh+ستؤدي عملية نقل الدم ما بعد األولى من شخص      

وتكونت في دمه االجسام المضادة الى تجمع كريات الدم الحمراء التي تعود للواهب 

لذلك في الوقت الحاضر يتم التأكد من نوع العامل  وبالتالي موت الفرد المستلم .

Rh  إضافة الى نوع مجاميع الدمABO  . قبل اجراء عملية نقل الدم 

ً كثير من األ      طفال مصابين بمرض فقر الدم كما هو معروف يولد سنويا

االنحاللي وقسم من االفراد المصابين يجابهون المنيه قبل الوالدة . بينت التحاليل 

يكون في اإلباء واألطفال موجباً وفي األمهات سالباً . هذا يشير الى  Rhان العامل 

هذا المرض في  هو السائد . لذلك اليحدث Rhان النمط المظهري الموجب للعامل 

الطفل األول لكن عند فصل المشيمة عند جدار الرحم خالل عملية الوالدة األولى 

يحدث نزيف بكمية تسمح بدخول عدد من كريات الدم الحمراء من الطفل والحاملة 

الى دم االم زهذا يؤدي الى تكوين االجسام المضادة نتيجة  Rh+النتجين من نوع 

 وجود االنتجين الغريب . 

  : ؤالس

فان طفلهما األول يولد سليماً  Rh-من امرأة سالبة  Rh+اذا تزوج رجل موجب 

اما الطفل الثامي فقد يولد مصاباً بانيميا حادة ) بسبب تحلل كريات الدم الحمراء ( 

او بعدها مباشرة ؟ فسر ذلك وكيف يمكن حماية الجنين الثاني او يموت قبل الوالدة 

 . 
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 جينات التوافق الخلوي 

Histocompatibilty genes 

ان عدم توافق مجاميع الدم هو احد التداخالت الحاصلة بين افراد الفقريات      

المختلفة نوع اخر من التداخل قد يحدث عند القيام بعمليات نقل الجلد او أعضاء 

ائم متماثلة ) توائم أخرى بين االفراد اذا لم يكن االفراد الذي يتم بينهم النقل هو تو

بيضة مخصبة واحدة ( او افراد ذات تربية أقارب وذو درجة عالية من التشابه 

الوراثي فالعضو او الجزء المنعزل سيرفض من قبل المستلم وان سبب الرفض 

 هو التفاعل المناعي الذي يتضمن انتاج اجسام مضادة .

من الناحية الوراثية فان عديد من الجينات تشترك في عملية رفض او قبول      

وان االنسجة المنقولة وهذه الجينات سميت بجينات او مواقع التوافق الخلوي 

اليالت هذه الجينات تعمل بتغلب متكافئ واالفراد ترفض انسجة المتبرع التي تحمل 

 اليالت غير موجودة فيهم .

فأالفراد  Cو  Bو  Aثة ازواج من الجينات في الفئران هما مثال : عند وجود ثال

تقبل ما ينقل لها من انسجة افراد ذات  2C2C1B1B1A1Aذو التركيب الوراثي 

تركيب وراثي مشابه لها ولكنها ترفض االنسجة التي تنقل لها من افراد ذات تركيب 

  1C1C2B2B2A2Aوراثي 

افراد الجيل األول الهجينة الناتجة من التضريب بين الصنفين السابقين 
2C1C2B1B2A1A  تقبل ما ينقل لها من انسجة من كال االبوين ولكن انسجتها

 ترفض من قبل االبوين عند القيام بعملية نقل لهم .

عند السماح الفراد الجيل األول بالتزاوج فيما بينهم فأفراد الجيل الثاني سوف 

و  1C1C2B1B1A1Aظهر باتحادات تراكيب وراثية مختلفة أي ) ت
2C2C2B1B2A1A  الخ ( هذه االفراد عموماً ترفض استالم انسجة تنقل لهم ......

من افراد الجيل األول ولكن انسجتها الترفض عند القيام بنقلها الفراد الجيل األول 

جيناً تشترك في تحديد  15تم معرفة حوالي  وبالطبع الحالة تكون اكثر تعقيداً النه

التوافق الخلوي بعض هذه الجينات لها اليالت متعددة وبعضها ذات تأثير كبير في 

   تحديد التوافق الخلوي مقارنة ببعضها البعض . 


